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1 Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi:
Hankenumero:
Toteutusaika:
Hankebudjetti:
Hankkeen ohjelma:
Ohjelman toimenpide:
Ohjelman alatoimenpide:

Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi -hanke
17925
1.3.2016 – 31.10.2017
133 230,00€, josta talkootyön osuus 20%
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020
Maaseudun palvelut, kehittäminen
7.4 Maaseudun palvelut

2 Hankkeen toteuttaja
Päätoteuttaja: Villähteen Nuorisoseura ry (Y-tunnus 0194506-5)
Yhteyshenkilö: Mari Brunou, projektipäällikkö

3 Yhteenveto hankkeesta
Hankkeessa tuettiin ja kehitettiin Nastolan alueella toimivien yhdistysten ja kylien perustoimintaa sekä
käynnistettiin aktiivinen ja järjestelmällinen yhteistyö alueen eri toimijoiden välillä. Hankkeen aikana kartoitettiin eri kylien ja alueiden tulevaisuuden kehittämistarpeita ja -kohteita. Kehittämiskartoituksen avulla on
tunnistettu potentiaalisia Leader-hankekohteita sekä saatu heräteltyä alueen eri toimijoita yhteisölliseen ja
paikallislähtöiseen kehittämistyöhön.

4 Raportti
4.1 Hankkeen tavoitteet
Hankkeen laajempana tavoitteena oli kehittää/vahvistaa paikallisidentiteettiä ja omaehtoista kehittämistyötä sekä kasvattaa sosiaalista pääomaa lisäämällä yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin välistä
yhteistyötä. Lisäksi hankkeen tarkoituksena oli kehittää alueen yhdistysten toimintaa erilaisten koulutusten
ja työpajojen avulla. Hankkeen tavoitteena oli myös käynnistää ja vakiinnuttaa aktiivinen ja järjestelmällinen yhteistyö alueen eri toimijoiden välille. Lisäksi hankkeen avulla alueelle tavoiteltiin kylien kehittämiskartoitusta, jonka avulla voidaan tunnistaa eri kylien ja alueiden kehittämistarpeita ja -kohteita. Kehittämiskartoituksen avulla koettiin voivan tunnistaa myös potentiaalisia Leader-hankekohteita sekä herätellä alueen eri toimijoita yhteisölliseen ja paikallislähtöiseen kehittämistyöhön.

4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet
Hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä
7.1 Selvitykset ja suunnitelmat sekä toimenpidettä
7.4 Maaseudun palvelut.
Lisäksi hanke toteutti Etpähä ry:n Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjaa
2. Yhteisöllisyys ja sosiaaliset innovaatiot sekä välillisesti toimintalinjaa
1. Asuminen ja Ympäristö
Hankkeen toiminta oli taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Hankkeen perimmäisenä tarkoituksena oli tukea paikallislähtöistä toimintaa ja kehittämistä, mikä lisää alueen sosiaalista pääomaa ja alueen
asukkaisen hyvinvointia.
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4.1.2 Hankkeen tavoitteet
1. Yhdistysten perustoiminnan sekä yhdistysten välisen yhteistyön kehittäminen koulutuksien, tapaamisten
ja työpajojen avulla (yhdistysten toiminnan kehittäminen ja uudelleensuuntaaminen, hallinto- ja talous,
lainsäädäntö ja velvoitteet jne.)
2. Yhteisen toiminnan ja tapahtumien järjestäminen (liikuntatapahtumat, ympäristönhoitotyöt jne.)
3. Alueen kylien ja "kaupunginosien" kehittämistarpeiden kartoitus sekä mahdollisten paikallislähtöisten
kehittämishankkeiden kehittäminen yhdessä alueen asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa
4. Alueellisen viestinnän kehittäminen yhdessä alueen toimijoiden ja julkisen hallinnon kanssa (tapahtumaviestintä, jäsenhankinta, kuntaviestintä jne. yhteistyö esim. Nastorin ja aluejohtokunnan kanssa).
5. Alueellisten yhteistyöiltojen käynnistäminen ja juurruttaminen. Hankkeen tavoitteena on, että alueelliset
yhteistyöillat jäävät elämään hankkeen päätyttyä ja vastuu niiden järjestämisestä siirtyy alueen yhdistyksille
ja /tai esimerkiksi aluejohtokunnalle.

Lisäksi hankkeelle oli asetettu määrällisiksi tavoitteiksi:
Kyläillat:

2-4 kyläiltaa per kylä (8 kylää, 16-32 kyläiltaa)

Yhdistysillat ja koulutukset: 1 Ilta/ kk (järjestetään teemoittaan yhdistysten koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti)
Nastola illat:

2-4 kertaa vuodessa (kaikille alueen toimijoille yhteistyön käynnistämiseksi)

Teemalliset tapahtumat:

vähintään 2 kpl (Esim. Liikuntatapahtuma, maisemanhoitotalkoot jne.)

Lisäksi:

Hanke järjestää toimintansa aikana noin 30 kylä-, koulutus- tai tapahtumailtaa
puolivuosittain. Illoissa on tarkoitus tavoittaa noin 450 / henkilöä / puolivuotisjakso.

4.2 Toteutus
4.2.1 Toteutuksen organisointi ja resurssit
Hankkeen resurssina oli hankesuunnitelman mukaan yksi kokoaikainen (100%) työntekijä sekä hankkeen
taloushallinnosta vastannut Villähteen Nuorisoseura ry:n kirjanpitäjä. Lisäksi hankkeessa oli Haaga-Helia
AMK opiskelija 4 kk työharjoittelujaksolla. Opiskelijan harjoittelusta ei aiheutunut hankkeelle kustannuksia.
Koska hankkeessa on ollut ainoastaan yksi palkattu työntekijä, hankkeen toiminnan kannalta merkittäväksi
oheis- ja tukiresurssiksi tunnistettiin hankematkan aikana aktiiviset kylä- ja yhdistysaktiivit, yhteistyökumppanit julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä Lahden kaupungin Nastolan aluejohtokunta. Myös erilaiset verkostot ja niissä toimiminen ovat tarjonneet monenlaista voimaa ja tukea hankkeen toteuttamiseksi ja sisällön monipuolistamiseksi.

4.2.2 Toteutetut toimenpiteet
4.2.1.1 Alueen yhdistysten perustoiminnan tukeminen ja kehittäminen (koulutukset, työpajat ja tapaamiset)
Tämä tavoite oli asetettu hankkeen päätavoitteeksi, sillä on tunnistettu, että yksittäisen yhdistyksen vakaa
ja varma perustoiminta tukee muiden verkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja muuta aktiivista toimintaa
alueella (Lehtinen, 2015, 33, 36). Tässä tilanteessa, entisen Nastolan kunnan alueella sijaitsevat yhdistykset
toimivat pääosin vapaaehtoisvoimin, eli palkattua henkilöstöä ei ole. Tämä luo yhdistysten toiminnalle
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omanlaiset haasteensa. Yhdistysväki alkaa ikääntyä ja uuden aktiivisen toimijajoukon saaminen mukaan
tuntuu haasteelliselta. Alueen useissa yhdistyksissä koettiin uupumusta ja toiminnan pyörittäminen koettiin
useissa tilanteissa raskaaksi. Tuki kehittämistyöhön otettiin useissa yhdistyksissä hyvin vastaan.
Yksitäisen yhdistyksen tukeminen
Hankkeen toiminta-aikana yhdistysten kanssa sovittiin henkilökohtaisia yhdistystapaamisia, jossa yksittäisen yhdistyksen toimintaa tarkasteltiin erilaisten kehittämistyöpajojen avulla. Siinä yhdistyksen toiminta on
pyritty hahmottamaan tarkasti, jonka jälkeen toiminnan sisällön kehittäminen on mahdollistunut. Yhdistyksen resurssit ovat määrittäneet sen, millaiseen toimintaan yhdistyksellä on realistiset mahdollisuudet. Kun
toiminta on tuntunut lähes mahdottomalta, jouduttiin miettimään sitä, millaisin keinoin toimintaa voidaan
keventää ja millainen toiminta on yhdistyksen, sen jäsenten ja kylän kannalta tarkoituksenmukaista. Toiminnan kehittämisessä kuunneltiin aina kyläläisten toiveita.
Tukea yhdistyksille tarjottiin useaan otteeseen ja kehittämistyöhön tartuttiin osin aktiivisesti. Valtaosa kehittämistyön aloittaneista yhdistyksistä on kylissä aktiivisesti toimivia kyläyhdistyksiä ja nuorisoseuroja.
Osassa kylistä on tiivistetty yhteistyötä jo laajemmin kylän muiden yhdistysten tai yritysten kanssa.
Työpajat
Yhdistyksille järjestettiin erilaisia kehittämistyöpajoja toiveiden ja tarpeiden mukaan. Työpajojen tavoitteena on aina jonkin olemassa olevan toiminnan kehittäminen tai uudenlaisen toiminnan kehittäminen ja
käynnistäminen. Alueilla aktiivisina toimivien yhdistysten tukeminen nähtiin tärkeäksi tulevaisuuden kansalaistoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kuva 1 ja 2 Kehittämisiltojen työpajatyöskentelyä

Yhdistysten taloudelliset resurssit ja avustukset
Taloudelliset haasteet ovat arkipäivää yhdistyksissä. Järjestötoiminnan tulevaisuuden haasteissa korostuukin voimakkaimmin juuri talouteen liittyvät haasteet sekä aktiivisten toimijoiden väheneminen. Tämä vaikuttaa oleellisesti myös toteutettavaan toimintaan tai kehittämistyöhön. Hankkeen aikana haluttiin aktivoida ja tukea yhdistyksiä erilaisten avustusten hakemisessa. Tukea annettiin avustusten suunnitteluun,
avustushakemusten täyttämiseen sekä budjetin laatimiseen ja hakemiseen. Avustuksia haettiinkin hyvällä
menestyksellä Nastolan aluejohtokunnalta, Lahden kaupungilta, paikalliselta Leader toimijalta Etpähä ry:ltä
ja kotiseutuliitolta. Avustushakemuksia laadittiin useimmiten perustoiminnan toteuttamiseen tai tapahtumien järjestämiseen. Erilaisten tapahtumien järjestämisellä, kun voidaan vireyttää kylien ja alueiden toimintaa. Tässä ennen kaikkea Nastola aluejohtokunnalta saatava taloudellinen tuki ja avustukset tukevat mahdollistavat ja motivoivat siihen käytännössä. Tapahtumatoiminta onkin vireytynyt Nastolan aluejohtokunnan myötä selkeästi.
Kaikille alueella toimiville yhdistyksille suunnatut Nastola-illat
Yhdistysten toiminnan kehittämiseksi järjestettiin kaikille Nastolan alueelle toimiville yhdistyksille yhteisiä
Nastola-iltoja. Illat järjestettiin osin yhteistyössä Nastolan aluejohtokunnan kanssa. Illat olivat yhdistysten
6

keskuudessa varsin suosittuja, sillä illoissa oli aina jokin sisällöllinen teema alueellisen toiminnan kehittämiseksi, elinvoimaisuuden lisäämiseksi, yhdistysten toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi sekä yhteistyön tiivistämiseksi.
Kylien alueellisten ja koko Nastolan alueen yhdistysteniltojen tavoitteena on käydä yhdistysten ja alueen
muiden toimijoiden välistä yhteistä keskustelua kylien ja yhdistysten tukitarpeista, tarjota monipuolisesti
tietoa, taitoja ja tukea toimijakentälle. Yhteistyön tiivistämisellä voitiin saavuttaa uudenlaista resurssia jokaisen tahon omaan toimintaan. Yhdistysten, yritysten, oppilaitosten ja seurakunnan sekä muiden toimijoiden toiminta aktivoitui alueella vuoden 2016 aikana erittäin paljon.

Kuvat 3 ja 4 Yhdistysiltojen pohdintaa

Kehittämismatkalla kuitenkin havaittiin, että osalla yhdistyksistä resurssit ovat niin vähäiset, että omalle
yhdistykselle saatavaa tukea haetaan henkilökohtaisten kehittämisiltojen sijaan oman kyläalueen yhdistysten illoista sekä koko Nastolan alueelle suunnatuista yhdistysten illoista. Ennen kaikkea tärkeää on ollut se,
että jokainen taho on tunnistanut omat tarpeensa ja kyenneet tarttumaan tarpeita vastaaviin, tarjolla oleviin tukimuotoihin.
Aktiivisten toimijoiden puute on saanut pohtimaan tulevaisuuden kansalaistoimintaa. Millainen toiminta on
sitä, mihin tämän päivän kuntalaiset osallistuvat? Nastolan maaseutu elinvoimaseksi hankkeen aikana
osoittautui kuitenkin selkeäksi tosiseikaksi se, että yhteisöllisyyden tarpeet asuinalueilla ja kylillä on edelleen olemassa. Kohtaamisten tarve ei siis ole poistunut, haasteena on vain saada ihmisiä osallistumaan.
Hankkeen toiminnan edetessä toimijakentällä tapahtui selkeästi eri toimijoiden aktivoitumista. Alueellisen
toiminnan kehittämisessä alkoi näkyä oma-aloitteisuus sekä toiminnan kehittäminen ja laajentaminen eri
verkostojen kanssa. Useat yhdistykset paneutuivat oman toiminnan kehittämiseen erilaisten uusien toimintamallien tai tapahtumien kautta. Muutos tuntui kehittämistyön keskiössä myönteiseltä, sillä tämä vaikuttaa alueelliseen toimintaan pitkällä tähtäimellä ja toiminnassa voitiin tunnistaa myös toteutuneiden kehittämisaskeleiden juurtumista osaksi käytännön toimintaa. Osassa alueellista toimintaa uudenlaisten toimintamallien käyttöönotto näkyi jo uusien kyläläisten mukaantulona, joka on jo vuosia, mutta myös hankkeen
toiminta-aikana ollut yksi suurimmista haasteista.

Kuva 5 Ruuhijärven Nuorisoseurantalo

Kuva 6 Luhtaanpirtti
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Kylätalot
Kylätaloilla on suuri ja merkittävä rooli kylissä. Kylätalot ovat lähes poikkeuksetta kylän tapahtumien ja toiminnan keskipisteessä. Kuitenkin oli havaittavissa, että kylä- ja seurantalot ovat monella kylällä myös selkeä
taloudellinen rasite. Kylätalojen ylläpito ja peruskorjaus osaltaan kuitenkin tukee kyläalueen vireää toimintaa ja nähdään siksi ensiarvoisen tärkeänä. kylä- tai seurantalojen tarpeita tarkasteltiin hankkeen aikana
talokohtaisesti. Kehittämistyöhön tartuttiin joka kylän- tai kylätalon toiminnan kehittämisen tai tilojen kunnostamisen osalta. Kylätalojen tai kylien toiminnan kehittäminen tunnistettiin poikkeuksetta tärkeäksi kehittämiskohteeksi kylillä.
Case Metsäkylän kylätalo
Metsäkylän kylätalon kunnostustarpeet olivat tiedossa koko Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi -hankkeen
ajan. Kehittämistarpeita ja aktiivista kunnostustoimintaa oli useilla taloilla, mutta Metsäkylän kylätalon kehittäminen oli hankkeen aikana yksi merkittävimmistä ja suurimmista kehittämistoimista alueellisen toiminnan edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Kun talon tarpeita kartoitettiin yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa,
tunnistettiin monia kohteita kylätalon kunnostamiseksi. Kunnostusta varten Immilä-Metsäkylä Kyläyhdistys
ry haki hankkeen tuella Kotiseutuliitolta 10 000€ rahoitusta kylätalon kunnostamiseen ja käyttötarkoituksen
muutoksen tekemiseen. Maaliskuussa saatiin päätös, jonka mukaan tukea myönnettiin 5 000€ ikkunoiden
ja ovien kunnostamiseen. Käyttötarkoituksen muutoksen tekemiseksi haettiin uusi avustus Nastolan aluejohtokunnalta. Avustus myönnettiin keväällä 2017. Käyttötarkoituksen muutoksen turvin Metsäkylän kylätalon käyttötarkoitus saadaan muutettua Kyläkoulusta kokoontumiskäyttöön suunnatuksi tilaksi ja muiden
kylätalojen tavoin myös erilaisten juhlien ja leirien vuokrakäyttöön. Vuokraustoiminnasta saatava tulo kun
on merkittävä tulo kylätalojen ylläpitämiseksi, kunnostamiseksi ja toiminnan pyörittämiseksi.

Kuvat 7 ja 8 Metsäkylän kylätalo

Koulutukset
Hankkeen tavoitteiksi oli kirjattu erilaiset yhdistystoimintaa tukevat koulutukset. Toiveet koulutusten sisällöistä tuli suoraan alueen toimijoilta. Koulutuksina toteutui suunnitellusti tiedottamisen ja markkinoinnin
koulutus, yhdistystoiminnan perusteet koulutus sekä tapahtuman tuottamisen ABC koulutus. Kaikki koulutukset olivat kaikille avoimia ja maksuttomia. Lisäksi Uudenkylän kyläyhdistys ry, Ruuhijärven Nuorisoseura
ry ja Villähteen Nuorisoseura ry järjestivät Nastolan maaseutu elinvoimaseksi-hankkeen koordinointi tuella
Järjestyksenvalvojakoulutuksen. Koulutus järjestettiin tunnistetusta tarpeesta – tapahtumiin kun tarvitaan
aina järjestyksenvalvojia. Nastolan aluejohtokunta myönsi koulutukselle avustuksen, jonka turvin koulutus
kyettiin järjestämään varsin pienellä omavastuuosuudella koulutettaville. Koulutuksen kävi kaikkiaan 9 osallistujaa. Päävastuun organisoinnista kantoi Ruuhijärven Nuorisoseura ry.
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Kuvat 9 Yhdistystoiminnan perusteet koulutus ja kuva 10 tiedottamisen ja viestinnän koulutus veti tuvat täyteen väkeä.

4.2.1.2 Alueellisen paikallisidentiteetin vahvistaminen ja kehittäminen -> aktiivisen yhteistyön käynnistäminen, toteuttaminen ja kehittäminen (uudenlaiset tarpeista lähtevän toiminnan käynnistäminen ja tapahtumien sekä talkoiden toteuttaminen)
Aktiivinen kehittämistyö jatkui alueella ja yhdistysten ”yksilötason” tuen tarpeista ja niiden kehittämisestä
käänsimme aktiivisesti katsetta myös laajempiin kokonaisuuksiin. Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hanke sai omalta osaltaan alueelle aktiivista toimintaa eri toimijoiden välille. Lähelle tuotu tuki ja konkreettinen apu koettiin erityisen tärkeänä.
Alueella toimivien tahojen yhteistoiminnalla saatiin Lahden Nastolaan ja pitkälti palveluiden osalta hiljeneviin kyliin aktiivista toimintaa ja elämää. Yhdistykset toteuttavat alueen toiminnasta suuren osan ja juuri
siksi alueen yritysten, yhdistysten, seurakuntien ja muiden toimijoiden tuottaman toiminnan ja tapahtumien kautta voidaan lisätä vireyttä ja elinvoimaa alueella.
Yhteistyöstä voimaa kehittämistyöhön
Vaikka alueella oli tehty yhteistyötä eritoimijoiden välillä, se tunnistettiin kuitenkin varsi vähäiseksi ja suppeaksi kokonaisuudeksi. Haluttiin lähteä luomaan uudenlaista, laajempaa yhteistyötä, joka murtaa myös
ennestään rakentuneita ”raja-aitoja”. Yhteistyötä tiivistettiin aktiivisesti eri yhdistysten, yritysten, oppilaitosten, seurakunnan ja kaupungin välille. Yhteistyön ytimessä oli juuri paikallisen kehittämisen tarpeet. Kehittämiseen haluttiin tarttua yhdessä ja alueella tunnistettujen haasteiden tarkastelu tiivisti eri toimijoiden
yhteistyötä. Tavoitteiden toteutumiseksi käynnistettiin aktiivisesti yhteistyökeskusteluja, tapaamisia sekä
yhteistoimintaa alueella. Kylien ja alueiden tarpeista käynnistettiin mm. Nastolan kirkonkylän tulevaisuusillat, Uudenkylänraitin ja sekä erilaiset yhteistyöverkostot.
Verkostot ja alueellinen yhteistoiminta
Yhteistyö ja toiminnan voimavarat ovat olleet erilaisissa verkostoissa ja niiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Alueella olemassa olevat osaamiset nähtiin resurssina alueelliselle kehittämiselle. Verkostojen
kanssa tehtävä yhteistyö oli monipuolista, monialaista sekä moniammatillista. Verkostoja koottiin niin Nastolan alueella, mutta myös ympäristökuntien ja Lahden alueen toimijoiden kanssa. Verkostotapaamisten
tavoite oli aina alueellinen kehittäminen ja kehittämistyön synergia.
Nastolan nuorisotoimijoiden verkosto
Nuorisotoimijoiden verkosto käynnistettiin eri toimijoiden (Lahden kaupunki, nuorisopalvelut, useat eri yksiköt, seurakunnat: Ev.lut seurakunta ja Helluntaiseurakunta, Nuorisoseurat, Aluejohtokunta) yhteisistä tarpeista huhtikuussa 2016. Verkosto kokoontuu suunnittelemaan, kehittämään ja mahdollisesti toteuttamaan
tapahtumia, tilaisuuksia ja toimintaa nuorille tarpeiden mukaan. Verkosto on itseohjautuva aluetoimijoidenverkosto. Hankkeen toiminta-aikana nuorisotyön verkoston toiminta on luonut uusia, hyviä ja pysyviä
yhteistyöpintoja eri toimijoiden välille sekä kehittänyt osaltaan Nastolan alueellista toimintaa. Verkoston
ensimmäisen tapaamisen keskeisenä keskustelun aiheena oli Nastolan alueen nauhataajaman aiheuttamat
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haasteet nuorten kohtaamisessa. Tässä tilanteessa nousi toiveeksi nuorisopalveluille saatavasta henkilölisäresurssista. Toinen haave maantieteellisiin haasteisiin ja nuorten kohtaamiseen oli alueelle saatava nuorisobussi.
Kylien verkosto
Alueellisen toiminnan kehittämiseksi olemme käynnistäneet uutena myös Kylienverkoston. Verkosto on
käynnistetty kylien välisen keskustelun ja yhteistoiminnan kehittämisen välineeksi. Kylien verkostoon osallistuu kyliltä keskeisten yhdistysten toimijoita. Kylien verkoston ensimmäinen tapaaminen koettiin niin tärkeäksi, että tapaamisia päätettiin jatkaa. Kyläverkosto tapaa jatkossa eri kylillä, kun kylät kutsuvat vuoroin
toiset verkoston tapaamiseen omalle alueelleen. Verkosto on tullut jäädäkseen.
Seurantalojen yhteistyöverkosto
Useissa seurantalojen ylläpitäjien tapaamisissa sai havaita, että lähes kaikilla taloilla pohdittiin saamansuuntaisia haasteita vähillä resursseilla. Tästä tarpeesta koottiin seurantalojen yhteistyöverkosto. Yhteinen keskustelu seurantaloihin liittyvien asioiden osalta antaa uusia ajatuksia, ideoita ja mahdollisia tehokkaita toimintamalleja seurantalojen hoitoon, toimintaan ja ylläpitoon. Keskeisimmiksi haasteiksi yhteisessä keskusutelussa nousi talojen ylläpitoon ja kunnostamiseen liittyvät haasteet, sekä vanhenevat ja kalliit lämmitysjärjestelmät. Yhteisistä lämmitysjärjestelmähaasteista kumpusi aihio uudelle Leader -hankkeelle ja siinä yhteydessä käynnistettiin yhteisen ilmalämpöpumppuhankkeen suunnittelu kolmen seurantalon kesken.
Seurantalojen verkosto jatkaa yhteistyötä ja tapaamisia ilmalämpöpumppuhankkeen jälkeenkin, sillä seurantalojen välinen keskustelu koettiin erittäin tärkeäksi. Seurantalojen ylläpitämiseen kaivataan usein yhteistä pohdintaa, sillä ylläpito tuottaa monenlaisia haasteita ja pohdintaa talojen vuokraustoiminnasta ja
tulevaisuudesta.

Kuva 11. Seurantalojen yhteinen ilmalämpöpumppuhanke sai paljon myönteistä näkyvyyttä

Hanketyö ja vertaiskehittäminen
Maaseutuhanke pyrki aktiivisesti vertaiskehittämiseen alueen muiden maaseudun, yhteisöllisyyden ja osallisuuden keskiössä toimivien kehittämishankkeiden kanssa. Hankkeen toiminta aikana on käynnistynyt lähialueelle kaksi uutta hanketta. Iitin kyläkoordinaattori hankkeen suunnitteluvaiheessa Nastolan maaseutu
elinvoimaiseksi -hanke kävi kertomassa omasta hanketoiminnastaan ja sen tavoitteista Iitin kunnalle ja
hankkeen suunnittelijoille. Keväällä 2017 käynnistyivät Iitin kyläkoordinaattori-hanke ja Hollolan Martta
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maaseudun kehittämishanke. Hankkeiden työntekijöiden kanssa pidettiin muutamia vertaiskehittämistapaamisia, jonka turvin hanketyön tekeminen ja kehittämistyö saa uusia ulottuvuuksia. Lisäksi yhteistyötä
tehtiin Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston Tukipolkuja-hankkeen kanssa. Vertaiskehittämisellä voidaan
tehokkaasti jakaa hyväksi havaittuja käytänteitä sekä tiivistää yhteistyötä usein niin yksinäisessä hanketyössä.
MLL perhekahvilatoiminnan käynnistäminen
Villähteellä Kyläyhdistys toivoi lapsiperheille suunnattuun toimintaan ja sen kehittämiseen tukea. Hankkeen
suorittaman, Nastolan alueen äitien Facebook ryhmään suoritetun lyhyen sosiaalisen median gallupin mukaan perheet toivoivat perhekahvila toimintaa, jossa kotona olevat vanhemmat voisivat tavata muita vanhempia ja lapset leikkiä keskenään. Yhteydenotto ja yhteistyöneuvottelun käynnistäminen Mannerheimin
lastensuojeluliiton Lahden yhdistyksen kanssa tuotti tulosta kesäkuussa 2016 ja MLL perhekahvila käynnisti
perhekahvilatoiminnan Erstan puukoululla syyskuussa 2016.
Perhekahvilatoiminnan tai muun vastaavan kotona olevien perheiden kohtaamisia tukevan toiminnan
osalta on alueella käyty aktiivista keskustelua em. perhekahvilatoiminnan käynnistyttyä. Keskustelu on lisännyt alueilla tapahtuvaa omaehtoista toimintaa.
Opintomatkat
Yhteistä pohdintaa oman alueen kehittämiseksi haettiin myös opintomatkoilta. Paljon toivotuilla ja hyväksi
koetuilla opintomatkoilla oli mukana Lahden kaupungin virkamiehiä, päättäjiä, aluejohtokunnan jäseniä,
julkisen sektorin työntekijöitä, yhdistystoimijoita sekä kuntalaisia. Opintomatkoilla tutustuttiin kulloisenkin
kohteen kehittämiskohteisiin, uusiin innovaatioihin, käytännön elämästä opittuihin kompastuskiviin, moniammatillisen yhtistyön tuloksiin ja paikalliseen kehittämiseen. Opintomatkoja toteutettiin kaikkiaan
kolme.

Kuva 12 Salon opintomatkalaiset

Kuva 13 Jyväskylän opintomatkalaiset Matarassa

Opintomatka Saloon
Opintomatkalla paneuduttiin Salon kaupungin taannoiseen kuntaliitokseen ja sen eri vaiheisiin sekä kuntaliitoksen aikaan kyläalueille kehitettyihin uusiin palvelumuotoihin. Tutustuimme matkan aikana Särkisaloon
ja sen palveluiden ja toiminnan kehittämiseen. Niistä lisätietoa löytyy täältä: : http://www.pernionseudunlehti.fi/nain-syntyi-sarkisalokoti ja https://kyliensalo.wordpress.com/2015/02/11/sarkisalokodista-pitajanpalvelukeskus/ ja Pro perniöön, josta löytyy tarkempaa tietoa täältä http://propernio.fi/ . Matka oli erityisen antoisa sisällöllisesti sekä juuri siksi, että opintomatkalla oli eri sektoreiden ja tahojen edustajia. Paluumatkalla pohdittiin yhdessä Nastolan alueen tulevaisuutta ja sen kokonaisvaltaista kehittämistä.
Opintomatka Lapinjärvelle
Opintomatkalla tutustuttiin erityisen ihmislähtöisen ja onnellisen kunnan toimintaan. Lapinjärvi kutsuu itse-
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ään tulevaisuuden kunnaksi – ja tekee sen täysin ansaitusti. Uudenlainen toimintastrategia on saanut asioiden uudistamiseen ja kehittämiseen vauhtia. Lapinjärvi on päättynyt kehittyä Suomen ensimmäiseksi ihmislähtöiseksi kunnaksi, lue lisää http://ihkulapinjarvi.blogspot.fi . Tulevaisuuden kunta on verkostoissa toimiva asioiden mahdollistaja. Tämän opintomatkan painopisteet löytyivät kunnan, yhdistysten ja yritysten
yhteistyöstä, kunnassa tehdystä ja käynnissä olevasta kehittämistyöstä sekä taiteesta.

Kuvat 25, 26 ja 27 Opintomatka Lapinjärvelle oli erityisen antoisa ja hurmasi kaikki matkailijat

Opintomatka Jyväskylään
Jyväskylä valikoitui opintomatkamme kohteeksi osin kehittäjä- ja yhteistyökumppaneiden toiveesta, mutta
myös siitä syystä, että Jyväskylän alue erottuu osaltaan siitä myönteisestä kehittämisen ja yhteistyön pöhinästä, joka välittyy asioista kiinnostuneille selkeästi ympäri suomea erilaisten viestimien välityksellä. Jyväskylässä kaupungin, yhdistysten, kylien yhteistyö ja monien muiden toimijoiden välillä on ihailtavaa. Jyväskylässä on paljon sellaisia asioita ja kokemuksia ollut ja on meneillään, joista myös me voimme omassa kehittämistoiminnassamme oppia. Opintomatkan ohjelma liitteenä.
Kehittämistyöllä potkua Nastolan kirkonkylän kehittämiseen
Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi-hankkeen aikana käynnistettiin Nastolan kirkonkylän kehittämistyö.
Huoli hiljenevän Nastolan kirkonkylän kohtalosta tuli hankkeelle yhdistyksiltä, yrittäjiltä ja kuntalaisilta.
Vaikka kirkonkylän tulevaisuus ja sen kehittäminen olivat alustavan tiedon mukaan tulossa osaksi tekeillä
olevaa Lahden maaseutupoliittista ohjelmaa NELLIÄ, oli rautaa taottava, kun se oli kuumaa. Hanke haastoikin Nastola-seura ry:n kumppaniksi Kirkonkylän kehittämistyöhön, sillä alueellisesti ja toiminnallisesti tällainen kehittämistyö sopisi hyvin aktiivisen kotiseutu toimijan rooliin. Alueella ei ollut aktiivisesti toimivaa
kylä- tai kotiseutuyhdistystä, joka näkyi selkeästi alueellisen toiminnan toteuttamisessa sekä kehittämisessä. Kehittämistyö käynnistyi parhaalla mahdollisella tavalla – yhteistyössä yhdistysten, yritysten, seurakunnan, oppilaitosten, Lahden kaupungin eri hallintokuntien ja kuntalaisten kanssa.
Nastolan kirkonkylän kehittämisen toteuttamiseksi Nastola-seuraan perustettiin Kirkonkyläjaosto. Jaoston
tehtävänä on koota kirkonkylän kehittämistyön ympärille eri toimijoita ja kuntalaisia suunnittelemaan ja
toteuttamaan kehittämistyötä. Kehittämistyössä on aktiivisesti jo nyt mukana seurakunta, yhdistyksiä, yrityksiä, Wellamo-opisto, Lahden kaupunki ja suuri määrä kuntalaisia. Jaoston toimintaa luotsaa Nastola seurasta tehtävään valittu vastuuhenkilö. Sen myötä Kirkonkylällä käynnistyi eräällä tavalla uudenlainen aktiivisuuden aalto, joka aktivoi laajalti uusia kasvoja yhteisen tekemisen äärelle. Kirkonkyläjaoston toiminta on
ollut aktiivista ja innovatiivista, joka luo osaltaan positiivista fiilistä ympäri Nastolaa. Kirkonkyläjaoston toiminta herätti osaltaan myös muita kyläalueita aktivoitumaan mm. uusien vapaaehtoisten aktivoimisessa.
Tapahtumat
Alueellisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi kylätoimijat järjestivät useita tapahtumia ja aktiivista toimintaa Nastolan alueella. Vaikka kevät ja kesä ovat talkoiden ja monien muiden tapahtumien osalta
12

aktiivisempaa aikaa, on talvella ja joulun aikaan ollut kuitenkin monia aktivointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä
tilaisuuksia. Hanke on ollut tukemassa ja koordinoimassa tapahtumia. Tapahtumien toteuttamisen aikana
on laadittu erilaisia tapahtumatuottamisen suunnitelmia tulevaisuuden toimintaa tukemaan. Tutuksi tulivat
pelastus- ja markkinointisuunnitelmat sekä laaja lupaviidakko. Tapahtumien toteuttamisessa oli mukana
Nastolan alueen yhdistyksiä, yrityksiä, Lahden kaupunki ja kuntalaisia. Tapahtumissa on mahdollistettu
myös alueen käsityöläisille, leipojille ja muille harrastajille mahdollisuus tulla myymään omia tuotteitaan.

Kuvat 14, 15 ja 16 Tapahtumakuvia Sadonkorjuujuhlat 2017, Vesiensuojelutapahtuma 2016 ja Kylämarkkinat 2016

Hankkeen koordinoimia tai toteuttamia tapahtumia
Kylämarkkinat Lahden Satamassa
Hanke kokosi Nastolan yhdistykset, kylät ja aluejohtokunnan samalla teltalle Lahden Satamaan Kylämarkkinoille. Teltalla esiteltiin Nastolan alueen yhdistysten, kylien, aluejohtokunnan ja hankkeen toimintaa, tutustuttiin muihin toimijoihin ja tiivistettiin yhteistyötä.
Nastolan buustaus-tapahtuma
Tapahtuman toteutuksella tavoiteltiin alueen aktiivista haastamista kehittämistyöhön. Nastolan maaseutu
elinvoimaiseksi -hanke toteutti tapahtuman kutsuen yhteistyöhön Nastolan aluejohtokunnan, Lahden kaupungin nuorisopalvelut, työllisyysyksikön sekä ympäristöpalvelut, Etpähä ry:n Kyläaktivointihankkeen, MLL
Lahden yhdistyksen, Nastola seuran sekä Maaseutupolitiikan neuvosto MANEN sekä Uudenmaan yhdistysverkoston Tukipolkuja -hankkeen. Tapahtumassa käytiin monipuolista keskustelua Nastolan alueen kehittämistarpeista. Tilaisuus oli kaikille avoin ja maksuton.
Sadonkorjuujuhla ja lähiruokatori vuonna 2016 ja 2017
Nastolasta on vuosia puuttunut sadonkorjuu tapahtuma. Lahden 4H kerhon kanssa yhteistyössä käynnistetty tapahtuman suunnittelu sai hienosti tuulta purjeisiin. Yhteistyössä Nastolan aluejohtokunnan, MTK
Nastolan, Autoliiton Nastolan osaston, Eläkeliiton Nastolan osasto ry:n, Uudenkylän kyläyhdistys ry:n, Villähteen kyläyhdistys ry:n, Manna ry:n, Villähteen Nuorisoseura r.y:n. , Villähteen VPK:n, Seesta - Luhtaanmaa kyläinyhdistys ry:n ja Nastola-seura ry:n kanssa järjestetty Sadonkorjuujuhla ja lähiruokatori keräsi n.
2000 päisen kävijäjoukon vanhanajan toritunnelmaa huokuvaan tapahtumaan. Tapahtuma sai paljon kiitosta kävijöiltä. Tapahtuma juurtui osaksi alueellista tapahtumatuotantoa ja on järjestetty jo kahtena vuotena peräkkäin. Hankkeen päätyttyä tapahtuman tuottamisen vastuun otti Nastola-seura ry, Lahden 4H ja
MTK-Nastola.
Vesiensuojelutapahtuma ”Viitasammakko kutsuu”
Uudenkylän Sylvöjärven alueella järjestetty tapahtuma avasi osaltaan keskustelua Nastolan alueen järvien
tilasta, kunnostustarpeista ja tulevaisuudesta. Tapahtumassa saatiin kattavasti tietoa alueen järvien tilasta
sekä rakennettujen kosteikkojen vaikutuksista Sylvöjärven vedenlaatuun. Tapahtumassa kuntalaisilla oli
mahdollisuus opastetusti tutustua Sammalsuon luontoon, raknnettuihin pitkospuihin sekä esteettömään
lintutorniin. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Lahden kaupungin, Nastola-seura ry:n, Manna ry:n ja Vesijärvisäätiö:n kanssa.
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Villähteen liikuntapuiston avajaiset
Villähteen kyläyhdistys ry on tehnyt pitkäjänteisesti töitä, jotta Villähteen alueelle saataisiin liikuntapuisto,
joka toteutuikin elokuussa 2016. Lahden kaupungin tekemän liikuntapuiston avajaisia lähdettiin toteuttamaan Villähteen alueen yhdistysten toiveesta yhteistyössä. Tapahtuman avasi Lahden kaupungin liikuntalautakunnan puheenjohtaja Marko Varjonen. Tapahtumassa oli liikuntapuiston laitteiden käyttöopastusta
sekä muutama ulkojumppatuokio. Tapahtumassa oli myös liikuntapuiston nimikilpailu. Tapahtuman toteuttivat yhdessä Villähteen kyläyhdistys ry, Villähteen Nuorisoseura r.y, Kaarisilta r.y, Autoliitto Nastolan osaston ja Villähteen Martat ry.
Lahjakori – joulunavaus
Lahjakori joulunavaus oli uudenlainen tapahtumakonsepti. Eri toimijoiden yhteistyöverkostossa kaivattiin
uudenlaista tapahtumaa perinteisten joulumyyjäisten rinnalle. Siitä syntyi Joulukori tapahtuma, joka oli
luonteeltaan toiminnallinen. Tapahtumassa paikallisten myyntikojujen lisäksi alueella oli toiminnallisia pisteitä, joita tuottivat alueen yhdistykset tai yritykset. Pajoissa sai mm. tuunata tonttulakkia, askarrella tuikkukippoja, tehdä havukranssia, tanssia tonttutansseja sekä koristella pipareita. Tapahtuma sai suuren suosion, ja siitä syntyikin uusi vuosittainen joulutapahtuma. Tapahtumaan otetaan mielellään mukaan jatkossakin eri yhdistyksiä ja yrittäjiä, jotta joulumyyjäisten keskittämisellä voimme saada aikaan suuret joulumarkkinat monien pienten/päällekkäisten ja kävijäkadosta kärsivien myyjäisten sijaan.
Arctic Village – MM2017 kisakylätapahtuma
Aktiivisen yhteistyön tiivistämisen ja kehittämisen osalta suuri MM2017 MM kisojen yhteydessä toteutettu
Arctic Village tapahtuma oli suuri yhteinen ponnistus Nastolan alueen yhdistysten, yrittäjien ja kuntalaisten
yhteistyössä. Nastolan maaseutu elinvoimaseksi – hankeen koordinoiman tapahtuman valmistelut olivat
mittavat. Yhteisen ponnistuksen aikana hankkeen tavoitteena oli prosessin eri vaiheissa tuottaa toimijoille
tietoa tapahtumien tuottamisesta, erilaisten lupien laatimisesta ja hakemisesta sekä tapahtumien kokonaishallinnasta. Koko puolivuotisen prosessin aikana opittiin paljon. Villähteen Nuorisoseura haki ja sai Nastolan
aluejohtokunnalta 8416€ avustusta tapahtuman toteuttamiseen. Tapahtuma sai laajaa näkyvyyttä koko Päijät-Hämeen alueella. Tapahtumakävijöitä oli arvion mukaan noin 3000 henkeä.
Uudenkylän kyläpäivä
Uudenkylän Salpa ry ja Uudenkylän kyläyhdistys ry yhdistyivät voimansa ja yhdistysten toiminta yhdistettiin. Kyläyhdistys liitettiin Salpaan, sillä Salpa ry omistaa Uudenkylän seurantalon. Seurantalon pihalla järjestettiin helmikuussa kyläpäivä, jonne kutsuttiin kaikki kyläläiset. Ohjelmassa oli monenlaista toimintaa poniratsastuksesta, lumikenkäkävelystä, kulttuuripolkuretkestä ja lasten temppupisteestä vesijärvi-infoon ja
suussa sulaviin herkkuihin. Tapahtuman osajärjestäjänä oli myös Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hanke, joka kartoitti tapahtumassa Uudenkylän asukkaiden toiveita ”Uusikylä liikkuu” toimintamallin kehittämiseksi. Tapahtumassa vieraili noin 300 kävijää.

Kuvat 17, 18 ja 19 Tapahtumat vetivät runsaasti kävijöitä
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Harrastemessut
Harraste messut järjestettiin ensimmäistä kertaa vuosiin. Harrastemessujen järjestäminen oli osaksi myös
Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi-hankkeessa työharjoittelussa olleen Haaga Helian AMK opiskelijan oppimistehtävää. Harrastemessut otettiin erityisen hyvin vastaan Nastolan alueella toimivien harrasteyhdistysten osalta.
Messuille osallistui 18 toimijaa järjestökentältä, Lahden kaupungin toimialoilta, seurakunnasta ja yrityksistä.
Jokainen toimija piti messuja oman toiminnan kannalta merkittävänä markkinointi ja toiminnan esittelypaikkana. Toiminnalliset harrastemessut vastasivat myös kävijöiden tarpeisiin, sillä juuri toiminnallisuus teki
messuilla kävijät aktiiviseksi. Jatkoa harrastemessuperinteelle toivottiin ja jatkossa messujen järjestämisen
käynnistää alueellinen toimija Willi – Villähteen tanssin- ja liikunnan kerho. Näin toiminta saatiin juurrutettua osaksi Nastolan alueen tapahtumia hankkeen jälkeenkin.
Joulumieltä yksinäisille
Joulunalla toteutettiin myös joulukukkakampanja Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi- hankkeen ja kukkaalan yrittäjän sekä Nastola alueen kotihoidon kanssa. Kampanjalla haluttiin tuottaa iloa kuntalaisille sekä
ikäihmisille. Kuntalaisilla oli mahdollisuus ostaa Nastolan kotihoidon asukkaalle hyvän mielen joulukukka,
jotka hanke toimitti sovitusti Kotihoitoon. Kampanja sai aikaan paljon iloa ja keskustelua yksinäisyydestä ja
sen ehkäisemisestä. Toimitimme joulukukkia kotihoidon asiakkaille lähes 100 kpl.
Talkoot
Alueellisen paikallisidentiteetin vahvistamisessa ja kehittämisessä talkoilla on ollut oma osuutensa. Talkoilla
on kunnostettu alueella uimarantoja, kylätaloja ja ympäristöä. Talkoita on järjestetty erilaisten tarpeiden ja
toiveiden mukaan.
1. Sylvöjärven uimarannan kunnostustalkoot
Uudenkylän Sylvönjärven uimaranta oli kyläläisten ja kylän yhdistysten mielestä varsin huonossa kunnossa
ja turvaton rikkinäisten laiturirakennelmien johdosta. Sylvöjärven rantaan on keväällä 2016 rakennettu Leader -hankerahoituksen turvin lintutorni ja pitkospuut. Nyt rantaa haluttiin kunnostaa muiltakin osin rannan
oletetun käyttöasteen kohoamisen ja rannan viihtyisyyden ja turvallisuuden vuoksi. Hanke auttoi alueen
yhdistyksiä Nastolan aluejohtokunnan avustushakemuksen tekemisessä. Avustuksella tehtiin rantaan uusi
laituri pohjatöineen. Rannan kunnostustalkoot olivat mittava ponnistus alueen yhdistyksiltä ja yrittäjiltä.
Talkoisiin osallistui myös kuntalaisia.
2. Pyrylän maalaustalkoot
Villähteen Nuorisoseura r.y. :n seurantalo Pyrylän aitaelementtien maalaustalkoissa maalattiin kyläläisten
voimin lahjoituksena saadut aitaelementit.

Kuvat 20,21 ja 22 Talkoilla kohennettiin kylälle yhteisiä kohteita
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3. Lahden Nastolan uimarantojen ja yhteisten alueiden kohennus ja kunnostus
Lahden kaupunki haki vuonna 2016 Nastolan maaseutualueen kehittämiseen Leader rahaa. Rahalla kehitettiin, uudistettiin ja kohennettiin useita eri alueita ja paikkoja Nastolassa. Lahden kaupungin yhteydenotosta
ja toiveesta Nastolan maaseutu elinvoimaseksi -hanke teki kyliin kartoituksen erilaisista tarpeista. Tarpeiden pohjalta lähes kaikkien kylien uimarannoille saatiin uudet, upeat pirttipöytäkalustot ja rannoilla kunnostettiin jo väsähtäneitä laitureita. Osaan rannoista saatiin täysin uudet laiturit tai grillipaikat. Osa rannoista on nyt valmiina näiden hankintojen ja kunnostamisen osalta, osassa kunnostus tapahtuu syksyllä
2017. Tiedottamisen tehostamiseksi Nastolan maaseutu elinvoimaseksi -hankkeen toiveena oli saada myös
ilmoitustauluja kyliin. Ilmoitustauluja tehtiin ja soitettiin alueelle 5 kpl.
4. Kylien ilmoitustaulu talkoot
Kylien ilmoitustaulut valmistettiin talkoilla. Ilmoitustauluista tehtiin tukevat, kestävät ja sään vaihtelut huomioivat. Ilmoitustauluilla ilmoitukset pysyvät avattavien ovien ansiosta kuivana. Osassa kylistä ilmoitustaulun pystytys toteutetaan syksyllä 2017.

4.2.1.3 Kylien ja alueiden kehittämiskartoitukset -> uudet Leader-hankkeet ja omaehtoinen kehittämistyö
Hankkeen käynnistyessä käynnistettiin aktiivinen keskustelu kylistä, niiden toiminnasta ja kehittämisestä.
Kevään aikana kylissä ja alueilla on pohdittu paikallisia haasteita sekä voimavaroja ja mahdollisuuksia, joita
alueella on.
Kylien ja uimarantojen kunnostaminen ja kehittäminen
Syksyn käynnistyttyä hanke teki tarvekartoituksen kyliin. Alueilla tunnistettiin useita erilaisia kehittämiskohteita, joihin haettiin rahoitusta joko Nastolan aluejohtokunnalta tai Etpähä ry:stä. Kevään aikana alueiden
omaehtoisen kehittämistyön kautta (hankkeen tuella ja aluejohtokunnan rahoituksella sekä talkootyöllä)
kunnostettiin Sylvönjärven uimarannan laituri ja grillipaikka ja Luhtaanpirtin rantaan vievät portaat ja laituri. Yhdistysten ja kuntalaisten aloitteista, Lahden kaupungin Leader rahoituksen turvin kunnostettiin Ruuhijärven, Oksjärven ja Kukkasen uimarantojen laiturit.
Lahden kaupungin pyynnöstä, Nastolan maaseutu elinvoimaseksi -hanke teki kyliin kartoituksen, jonka pohjalta Lahden kaupungin hallinnoiman, Nastolan maaseutu alueelle kohdennetun hankerahan turvin parannettiin Nastolan alueen kylien kokonaisvaltaista viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä tehostaa kylien alueellista tiedotusta. Kyliin saatiin uimarannoille tai kylätaloille kalusteita, laiturirakenteita, oleskeluterasseja,
kunnostettiin olemassa olevia rakennuksia, tehostettiin rantojen veden vaihtuvuutta sekä rakennettiin talkoilla kylille tulevia ilmoitustauluja. Kaikkiin vaiheisiin tässä kartoitus ja toteutustyössä on osallistunut lukuisa joukko kylien ihmisiä.
Retkeilyn ja ulkoilun mahtavat mahdollisuudet
Alueellisessa kehittämisessä on tunnistettu alueen kattavat ja monipuoliset ulkoilu ja retkeily mahdollisuudet sekä kulttuurinähtävyydet. Oli kuitenkin selkeästi havaittavissa, että näiden tunnettuus oli kohtalaisen
heikkoa jopa alueen asukkaiden keskuudessa. Alueen mahdollisuuksia haluttiinkin nostaa esiin useissa tapahtumissa ja toiminnoissa. Aktiivista näkyvyyttä ja uusia kehittämisideoita tähän saatiin myös uuden retkeily/matkailualan yrittäjän kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tapahtumissa saatiin mukaan innokkaita liikkujia kokeilemaan esim. lumikenkä kävelyä tai muuta mielenkiintoista kausiliikkumisen toimintaa. Näiden tarpeiden osalta tunnistettiin myös mahdollisen matkailun ja retkeilyn kehittämisen tarpeet alueella.
Kylien kehittämisen osalta on saatu aikaan monenlaisia kehittämissuunnitelmia. Kehittämissuunnitelmat
ovat nousseet esiin juuri alueellisissa kehittämis- ja tulevaisuusilloissa. Osa kehittämisehdotuksista on ohjattu Lahden kaupungin eri hallintokuntiin ja osa suoraan Ely keskukseen. Kirkonkylän kehittämisen osalta
on keskusteltu myös kehittämistyöstä mahdollisen uuden kehittämishankkeen turvin.
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Kylien kehittämiskartoitukset
Hankkeen yhdeksi tavoitteeksi oli asetettu alueen kylien kehittämiskartoitusten tekeminen. Ennen Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi -hankkeen päättymistä lähes kaikissa kylissä pohdittiinkin kylien kehittämisaskeleita, joiden turvin kylän kehittäminen voi hankkeen päättymisenkin jälkeen jatkua. Kehittämisaskeleet
laadittiin osin maaseutupoliittista NELLI ohjelmaa mukaillen. Kehittämisaskeleista kerrotaan tarkemmin
kohdassa 4.5 Hankkeen toiminnan vaikutukset kylissä ja tulevaisuuden kehittämisaskeleet.

4.2.1.4 Viestinnän kehittäminen
Viestinnän kehittäminen nähtiin tärkeänä osa-alueena hankkeen toiminnassa. Viestinnän haasteet ovat
tänä päivänä moninaiset jo monien eri viestintäkanavien vuoksi. Viestintää haluttiin kehittää hankkeen aikana useilla eri tasoilla. Hanke on koko kehittämismatkan korostanut tiedottamisen merkitystä yhdistystoiminnan pyörittämisessä ja järjesti toiveiden pohjalta tiedottamisen ja viestinnän koulutuksen keväällä 2016.
Tiedotusta kehitettiin yhteistyössä yhdistysten, yritysten ja Nastolan aluejohtokunnan kanssa. Tiedottamisen kehittämisessä haluttiin saavuttaa sellaiset keinot, jotka vähentäisi päällekkäisiä tapahtumia ja tilaisuuksia, olisi selkeä, helposti saatavilla ja yksinkertainen käyttää. Tiedottamista ja viestintää tehostettiin
yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden välillä sekä kuntalaisille.
Aktiivisina viestintäkanavina käytettiin perinteisen sähköpostin, puhelimen ja ilmoitustaulujen lisäksi facebookia, paikallista mediaa (lehdet, radio ja tv), Nastola.fi sivua, alueen sähköisiä ilmoitustauluja ja yhteistyötahojen nettisivuja. Twitter ja Instagram tilit eivät osoittautuneet tämän hankkeen aikana riittävän aktiivisiksikanaviksi.
Seminaari näkyvyys:
Manner-Suomen maaseudun kehittämisseminaarissa– Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Päijät-Hämeestä, Messilä 17.3.2017. Hankeen esittely hankemarssissa.
Kumppanuuspäivä Helsinki, Kuntatalo 19.10.2016. Kumppanuuspöydän sisällön tuottaminen ja vetäminen
Varsinaissuomen kyläasiamiehen Tauno Linkorannan kanssa aiheella ”Tulevaisuuden kansalaistoiminta”.

4.2.1.5 Kehittämistyön toteutuksen tukena yhteistyön toimintamalli
Tätä kehittämishanketta on luotsattu hyvin pitkälle vuonna 2015 toteutuneen kehittämistyön tuloksena
syntynyttä yhteistyön toimintamallia mukaellen (kuva alla) (Lehtinen, m. 2015, 45). Näin on voitu käytännössä testata sitä kehittämistyön ajatusmaailmaa, joka on syntynyt käytännön kehittämistyössä kuntien,
järjestöjen ja seurakuntien välillä.
Tämän toimintamallin kehittämisessä keskeisimmäksi yhteistyötä ja kehittämistoimintaa tukevaksi tekijäksi
tunnistettiin yhteistyön koordinointi. Sitä roolia tässä kehittämistyössä on toteuttanut nyt Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi -hankkeen työntekijä. Hanke on toiminta-aikanaan vienyt suunnitelmallisesti läpi tämän toimintamallin vaiheet. Tässä tapauksessa kylien ja yhdistysten toiminnan kehittäminen ja yhteistyön
tiivistäminen on toteutunut toimintamallin mukaisesti. Nyt loppuarvioinnin ja -raportoinnin tilanteessa
olemme osaltamme nyt toimintamallin alimmassa vaiheessa: seuranta, arviointi ja jatkokehittäminen.
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Kuva 23. Yhteistyön toimintamalli mukaellen (Lehtinen, M. 2015, 45.) Toimintamalli tukee suunnitelmallisen yhteistyön toteutusta
ja läpivientiä. Toimintamallissa on huomioituna eri verkostot ja niiden rooli alueellisen toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi.
Koordinaattorilla onkin yhteistyön luotsaamisessa tärkeä rooli.

4.2.3 Aikataulu
Nastolan maaseutu elinvoimaseksi -hankkeen puolentoista vuoden toiminta aika on ollut kehittämistoimintaa ajatellen verrattain lyhyt. Siitä syystä aika on haluttu käyttää tehokkaasti. Toiminnan eteenpäin viemisessä on pidetty kehittämisen ja yhteistyön syvenemistä jatkumon kannalta erittäin tärkeänä. Kehittämistyö
on edennyt prosessimaisesti ja hankkeen päättyessä prosessin etenemiseen voidaan olla varsin tyytyväisiä.
Koska yhden hankkeen aikana on mahdotonta saada kaikkia asioita valmiiksi, on tämänkin hankkeen aikana
havaittu, että jotkut kehittämistä vaatineet asiat ovat jääneet tavoiteltua kehittämisen tasoa matalammalle
kehittämisasteelle. Hankkeen loppumetreillä on kuitenkin saanut huomata, kuinka hankkeen aikana syntyneet kehittämisen idut kypsyvät ja valmistuvat ja niistä on jo tässä vaiheessa käynnistynyt uusia kehittämisprosesseja. Uskomme ja toivomme, että nämä kehittämisen idut jatkavat kasvua ja kehittymistä hankkeen
päättymisestä huolimatta.
Alla on kuvattu hankkeen prosessia toteutuneen puolentoista vuoden hankeajalta. Prosessikuvauksesta on
selkeästi nähtävissä käynnistetyt ja toteutetut, toiminnan keskiössä olevat kehittämisen vaiheet. Vaiheita
on avattu hieman tarkemmin kuvan alla.
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Kuva 24. Hankkeen eteneminen prosessissa

Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2016 käynnistettiin Nastolan alueen yksittäisten yhdistysten toiminnan
kehittäminen ja tukeminen. Tämä oli hankkeen keskeinen tavoite ja tähän toimintaan on panostettu hankkeen aikana erityisen paljon koko hankematkan ajan. Yhdistyksille tarjottiin erilaisia kehittämisen välineitä
ja malleja oman toiminnan tarkasteluun ja kehittämiseen. Tukea on annettu jokaiselle halukkaalle yhdistykselle.
Syksy 2016
Syksyllä 2016 laajennettiin kehittämistoimintaa tiivistämällä alueella toimivien yhdistysten yhteistyötä.
Tämä vaihe nähtiin erittäin merkittävänä myös alueellisen toiminnan jatkumisen kannalta. Yhteistyötä oli
aiemmin tehty jollain tasolla, joidenkin toimijoiden kesken, joissain tilanteissa, mutta sen hyödyntäminen
systemaattisesti oli varsin vähäisellä tasolla. Yhteistyön tiivistämisessä oleellista oli yhteisten - alueen toimijoille suunnattujen Nastola-iltojen käynnistäminen, yhteinen keskustelu alueen kehittämisen tarpeista ja
käynnistettävästä kehittämistoiminnasta. Juuri kohtaamisten kautta saadaan kasvatettua niitä rakennuspalikoita (tuttuutta, luottamusta, arvostusta, kiinnostusta ja kunnioitusta), jotka yhteistyön ja kumppanuuden
rakentamisessa ovat merkityksellisiä.
Kevät 2017
Keväällä 2017 lähdettiin tarkastelemaan yksittäisten alueiden kehittämistarpeita. Hanke järjesti alueilla kyläiltoja, joissa pohdittiin juuri alueellista kehittämistä. Millaista toimintaa ja tapahtumia alueella on? Millaisia edellytyksiä alue toiminnalle tarjoaa (erilaiset harrastealueet, uimarannat, kylätalon, ulkoilumaastot,
kulttuuripolut yms.)? Ketä alueella toimii/kenen kanssa toimintaa voi yhteistyössä toteuttaa? Mikä on alueen asukaskunta ja heidän toiveet alueelliselle toiminnalle? Tulevaisuuden kansalaistoiminnassa on tärkeää
tunnistaa kuitenkin juuri se, millaista toimintaa alueella kaivataan. Alueellisen toiminnan kehittämisen, yhteistyön tiivistämisen ohella tarkasteltiin erilaisten yhteistyö verkostojen käynnistämisentarpeita. Hankematkan aikana oli selkeästi havaittavissa, että eri toiminta-alueilla ja eri sektoreissa toimivilla tahoilla oli
tiukkaa pohdintaa ja kehittämisen tarpeita samojen asioiden ympärillä. Niistä lähtökohdista lähdettiin muodostamaan alueella eri verkostoja. Verkostojen tavoitteena oli käynnistää yhteistä pohdintaa kulloinkin kehittämistä vaativissa asioissa niin, että yhteistyöllä voidaan saada toiminnan kehittämiseen synergia etua
kehittämistyön toteutukseen tai uuden toiminnan käynnistämiseen.
Syksy 2017
Hankkeen viimeinen 3 kk hankematka käytettiin kylien kanssa käytävään keskusteluun. Keskustelun aikana
tarkasteltiin Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hankkeen toiminta-aikana toteutettua toimintaa ja sitä,
kokivatko kylän toimijat saaneensa hankematkan ajalta jotain sellaista, joka tuki juuri heidän yhdistysten tai
kylän alueellista toimintaa. Tämän keskustelun ohessa käännettiin katseet myös tulevaisuuteen. Millaisia
haasteita alueella oli tunnistettavissa, millaisia vahvuuksia alueella on, millaisia kehittämistoimistoiveita
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alueella on ja kenen kanssa kehittämistyötä voisi toteuttaa. Kehittämisaskeleiden työstämisessä tarkasteltiin myös maaseutupoliittista ohjelmaa Nelliä, josta löytyy jokaisen kylän osalta ohjelmaan laaditut 3 hankekärkeä. Kehittämisaskeleista voi lukea tarkemmin kohdassa 4.5 Hankkeen toiminnan vaikutukset kylissä ja
tulevaisuuden kehittämisaskeleet.
Tämän kehittämisprosessin aikana kehittämistyön painopiste on matkan edetessä muuttunut edellä kuvatulla tavalla. Kehittämistyö on toteutettu kokonaisuutena kuitenkin niin, että jokainen kehittämistyön osaalue jäi käynnistyttyään kulkemaan läpi hankkeen, kehittämistyötä loppuun asti vastaten kehittämistyön
tarpeisiin tilanteiden vaatimalla tavalla.

4.2.4 Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen toiminta on toteutunut suunnitellun budjetin mukaisesti ilman haasteita. Talkootyöt ovat näytelleet suurta roolia 80% / 20% rahoituksessa. Kylien ja yhdistysten aktiivisuus on kuitenkin osoittanut sen,
että yhteisen hyvän tekeminen ja kehittäminen on alueellamme tunnistettu tärkeäksi ja ihmiset ovat aktiivisesti osallistuneet yhteisen hyvän kehittämiseen ja rakentamiseen. Tämä on taannut talkootöiden karttumisen. Keskeisimpänä tekijänä kehittämistoimintaan motivoitumisessa on koettu vaikuttavan kuitenkin juuri
kehittämistyön vaikutusten konkreettisuus sen oman kylän tai yhdistyksen toimintaan. Toisaalta tämän
hankkeen kehittämistyö on saanut paljon myös positiivista huomiota alueellisessa toiminnassa ja osin varmasti siksi osallistuminen erilaisiin kehittämistoimiin on ollut aktiivista ja innostunutta. Talkootöitä hankkeen aikana tehtiin kaikkiaan 2314 tuntia

4.2.5 Toteutusoletukset ja riskit
Alueella aikaisemmin tehtyjen esiselvitysten, käytännön kokemusten sekä aikaisemmin pidettyjen kyläiltojen perusteella hankkeelle ja sen toiminnalle oli alueella tunnistettu suuri tarve. Näistä seikoista huolimatta
hankkeen toteuttamisen kannalta suurin toiminnallinen koettiin muodostuvan alueen eri toimijoiden sitoutumisesta hankkeen aikaiseen kehittämistoimintaan ja sen eri toimenpiteiden toteuttamiseen. Koska yhdistystoimintoja pyöritetään varsin pienillä henkilöstö- ja talous resursseilla ja tämän vuoksi hankkeen mahdollistamaa kehittämistoimintaa pidettiin yhdistystasolla osin myös työllistävänä. Hankkeen tavoitteena oli kuitenkin luoda varsin vahvat puitteet yhdistysten toiminnan tukemiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Illat (yhdistys, kylä ja kehittämisillat) valmisteltiin tarkasti ja hanke otti ison roolin yhteistyön kehittämisessä. Hanke
halusi luoda alueella avoimia, luotettavia ja keskinäistä yhteisöllisyyttä tukevia kontakteja alueen toimijoihin. Tällä toiminnalla kyettiin minimoimaan myös joitain sitoutumiseen liittyviä riskejä.
Hankkeen toimintakauden aikana tunnistettiin myös se tosiseikka, että osassa yhdistyksistä hankkeen toimintaa ei pidetty tarpeellisena ja siitä syystä eri tasoilla tarjottuihin kehittämistyökaluihin ei tartuttu. Tämä
on varsin ymmärrettävää. Hankkeen sisällä tärkeänä pidettiin juuri sitä, että jokainen yhdistys kykenee tunnistamaan oman toiminnan tilan ja kehittämistarpeet sekä tarttumaan tarjottuihin kehittämis- ja tukimahdollisuuksiin. Vain aktiivisesti eteenpäin pyrkien toiminnan kehittäminen tukee oman yhdistysten toimintaa
ja edesauttaa tulevaisuuden haasteissa selviytymistä.
Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi-hankkeen matka kesti kaikkiaan 1v 8kk. Tänä aika käynnistyi monia kehittämistoimenpiteitä yksittäisten yhdistysten, mutta myös eri toimijatahojen välillä. On tietysti selvää, että
hankkeen päättyessä alueellinen kehittämistyön tuki pienenee ja se on koettu osaltaan riskiksi myös käynnistyneen kehittämisen jatkumolle. Tähän haasteeseen on kuitenkin haluttu vaikuttaa jo hankematkan aikana tiivistäen eri verkostojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen loppusuoralla tehdyt kylien tulevaisuusaskeleet kartoitus on osaltaan mahdollistanut alueen toimijoille jatkokehittämisen osalta tukea siihen pohdintaan, kenen kanssa yhteistyötä alueella voi jatkaa. Uskon, ja toivon, että hankeen aikana luotu
verkosto tukee alueellista kehittämistyötä ja kannattelee alueen toimijoita yhteisen hyvän edessä.
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Alueellisen toiminnan kannalta vahvana kehittämistyön tukena jatkaa Nastolan Aluejohtokunta, sillä aluejohtokunnan rooli alueellisessa kehittämisessä on merkittävä. Uusi aluejohtokunta aloitti toimintansa syksyllä 2017 ja nyt istuvan aluejohtokunnan jäsenet on valittu vaalivuosiksi 2017 – 2021.

4.3 Yhteistyökumppanit
Hankkeen tiiviinä yhteistyökumppaneina ovat toimineet entisen Nastolan kunnan alueella toimivat kylät,
niiden aktiivisesti toimivat yhdistykset, yritykset, Nastolan seurakunnat ja muut yhteisöt. Tämän lisäksi
hanke on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä Nastolan aluejohtokunnan sekä Lahden kaupungin kanssa. Hanke
teki lähteistä yhteistyötä myös paikallisen toimintaryhmän kanssa mm. Leader -hankkeiden ideoinnissa ja
jatkovalmistelussa.
Yhteistyötä on tehty aktiivisesti myös samansuuntaisten kehittämishankkeiden vertaiskehittämisen saralla.
Vertaiskehittämistä on toteutettu Keski-Uudenmaan Tukipolkuja-, Iitin kyläkoordinaattori- ja Hollolan
Martta maaseutu -hankkeiden kanssa. Kehittämistyötä on tiivistetty myös useiden Lahden alueella toimivien tahojen kanssa. Tällä yhteistyöllä on kyetty parantamaan osaltaan muun muassa Lahden Nastolan alueen paikallista palvelutarjontaa ja tehostamaan alueellista kehittämistä mm. nuorille suuntautuvan toiminnan kehittämiseksi.

4.4 Tulokset ja vaikutukset
4.4.1 Hankkeen toiminnan vaikutusten arviointi
Hankkeen toiminta-aikana kehittämistyön ja toiminnan tuki otettiin ilolla vastaan. Hankkeen alussa oltiin
siinä tilanteessa, että juuri toteutunut kuntaliitos aiheutti monenlaista liikehdintää ja monenlaisia tunteita
alueella. Nyttemmin arvioituna, kuntaliitoksen tuomat värähtelyt olivat myös tämän kehittämistyön moottorina. Kehittämistyöhön ja yhteiseen tekemiseen motivoiduttiin vahvasti ajatuksella ”nyt on käärittävä hihat yhdessä ja alettava toimimaan”.
Kuntaliitoksen jälkeen Nastolan aluejohtokunnan ja Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi -hankkeen toiminnan käynnistyminen toi alueelle aktiivista ”pöyhintää”. Koottiin alueella toimivien rivejä, kutsuttiin alueellisiin tapaamisiin, laiteltiin sähköposteja, tavattiin turuilla ja toreilla ja lähdettiin rakentamaan yhteisiä tapahtumia. Sananmukaisesti pöyhittiin, heräteltiin ja ”potkittiin” ruohonjuuritasoa mukaan yhteiseen keskusteluun ja tekemiseen. Herätys tähän yhteiseen kehittämiseen ja toiminnan käynnistämiseen oli tavallaan aika
mahtipontinen, osin, toisten mukaan kuntaliitoksesta johtuen vähän uhkaavakin.
Hankkeen toiminta-aikaan on mahtunut monenlaista. Lähes poikkeuksetta yhteinen tekeminen on ollut hyvää meininkiä, tehokasta toimintaa, toivoa tulevaisuuden ja ihmisten aktivoitumisesta, intoa ja iloa. Oman
yhdistyksen kehittäminen on koettu kiinnostavana ja sitä on haluttu tehdä pitkäjänteisesti ja tuloksekkaasti,
kehittämisen myötä nousseita kehittämiskohtia on lähdetty viemään eteenpäin ja tartuttu toimeen. Tilaisuuksissa ja tapahtumissa on käyty sankoin joukoin aktiivisesti ja niissä on verkostoiduttu muiden toimijoiden kanssa. Ympäristön ja uimarantojen kunnostamiseen ja kehittämiseen on annettu aikaa talkoohengessä. Hankematkan aikana suuri osa aktiivisista toimijoista on lähtenyt miettimään yhteistyön mahdollisuuksia muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyössä toteutettujen toimintojen jälkeen yhteistyön syrjässä on
haluttu pysyä aktiivisesti verkostoja laajentaen. Näyttäisi siltä, että ajatukset ja asenteet ovat uudenlaisella
tavalla asettuneet kehittämismyönteiseen tilaan, jossa osataan ja uskalletaan rohkeasti kyseenalaistaa ja
tarttua uudenlaisiin yhteistyömahdollisuuksiin ja kehittämismenetelmiin.
Näin hankkeen loppumetreillä kaiken havainnoidun ja koetun jälkeen voisi todeta, että tämä alue on havahtunut ja uudenlaisella tavalla ”herännyt eloon”. Yhdistysten ja kylien toiminta on pääsääntöisesti elävöitynyt ja toiminta aktivoitunut ja laajentunut. Yhteistyötä on tiivistetty aktiivisesti yhdistysten, yritysten, seu-
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rakuntien, oppilaitosten ja kuntalaisten välillä. Suurimpana vaikutuksena voisi ehkä kuitenkin nimetä uudenlaisen, tehokkaamman yhdessä tekemisen kulttuurin löytymisen. Yhteistyöstä saatava voimavara on
käytännön toiminnan kautta saatu tuntea konkreettisesti ja sen synergiaetu on siksi helppo tunnistaa.
Koska tämän kehittämismatkan aikana on syntynyt monia konkreettisia kehittämistuloksia voi vahvasti uskoa siihen, että tämä positiivinen yhdessä tekemisen pöhinä ei pääty hankkeen päättymiseen. Kehittämistyön aikana on saatu aikaan sellaisia vahvoja kehittämistyön hedelmiä, joilla on suuri kantava voima yhteisessä alueellisessa tekemisessä.
Kylissä tehtyjen kehittämisaskeleiden kartoituksen yhteydessä lähes kaikissa kylissä saatiin vahvistus siitä,
että tahto yhteiseen tekemiseen on olemassa, kieliköön se siitä toiminnasta ja tunteesta, jota yhdessä tekemällä on saavutettu.

4.4.2 Hankkeen aikana saavutetut konkreettiset tulokset ja määrälliset tavoitteet
4.4.2.1 Alueelliset tapahtumat ja verkostoyhteistyö
Monien hankkeen aikana toteutettujen tapahtumien kautta alueelle on luotu jäädäkseen neljä uutta tapahtumaa: Toiminnalliset harrastemessut (kaikille alueella harraste- ja vapaa-ajantoimintaa järjestäville suunnatut toiminnan esittelytapahtuma), Nastolan Rakokoiven torin Sadonkorjuujuhla sekä Liike- ja yrityskeskus
Korin talvi/ulkotapahtuma sekä Lahjakori – joulutapahtuma. Tapahtumat ovat syntyneet alueen asukkaiden
toiveista ja tarpeista. Tapahtumien osalta monialainen verkostoyhteistyö on näytellyt vahvaa roolia, mutta
myös verkostojen käynnistämisellä on haluttu tukea alueellista kehittämistä ja yhtistyön tiivistämistä. Kehittämishankkeen aikana alueelle perustettiin kaksi verkostoa: kylien- ja nuorisotyön verkosto sekä äitien toiveista MLL perhekahvila Villähteelle. Verkostot toimivat nimensä mukaisen substanssin ympärillä yhteisten
tarpeiden vaatimalla tasolla ja määrällä. Verkostojen toiminta jatkuu tarpeiden mukaan hankkeen päättymisestä huolimatta. Nuorisotyön verkoston yhteistyössä toiveena ollut työntekijä lisäresurssi on Nastolan
alueella toteutunut ja kesäksi 2018 saadaan nuorisotyöhön kokeiluun Walkers-bussi.

4.4.2.2 Kylien kehittämistoimenpiteet
Kehittämistoiminta joka on tuonut mukanaan muun muassa yhdistysten toiminnan ja voimavarojen yhdistämistä, yhteistyön tiivistämistä, uutta verkostomaista yhteistyötä, kokemusten ja ajatusten vaihtoa. Lisäksi
kehittäminen näkyy useissa kylissä uusien sekä olemassa olevien tapahtumien kehittämisessä ja muuten
aktivoituneessa toiminnassa. Hankkeen aikana käynnistynyt Nastolan kirkonkylän aktiivinen kehittämistyö
on koettu erityisen merkitykselliseksi. Kehittämistyötä luotsaa nyt ihastuttavalla ja innovatiivisella toiminnalla Nastola-seuran Kirkonkyläjaosto ja sen aktiivinen toiminta. Kehittämistyön vaikutukset ovat merkittävät, sillä kirkonkylän alueella ei aiemmin ollut lainkaan olemassa kylä- tai kotiseutuyhdistystä, joka olisi
tuottanut tai kehittänyt alueen hyvinvointia tukevaa toimintaa.
Ruuhijärvelle ulkoliikuntapuisto
Koko maaseutuhankkeen toiminta-ajan Ruuhijärven kehittäminen on ollut vahvasti ajatuksissa muiden kylien ohella. Ruuhijärvi on pieni maalaiskylä oikeasti ”kauempana” palveluista. Ruuhijärven osalta mm. lasten
ja nuorten harrastaminen on haasteellista koulukyytien logistiikasta johtuen. Kylällä asuu paljon aktiivisia
ihmisiä ja omatoimista toimintaa on ollut jokseenkin pitkään. Ruuhijärvelle on toivottu ulkoliikunta puistoa
välineineen, jolla kyläläiset voisivat pitää yllä hyvinvointia tulevaa aktiivisuutta lapsista aikuisiin. Hankkeen
osalta tiedusteltiin yhteistyötahoja vetoomuksen tekemiseksi, että Ruuhijärvelle saataisiin paljon toivottu
puisto. Yhteistyö tarpeen tunnistivat myös Lahden kaupungin liikuntapalvelut, Lahden kaupungin nuorisopalvelut ja Nastolan aluejohtokunta. Yhteistyötoimijoina laadimme Lahden kaupungin ympäristöpalveluille
perustellun vetoomuksen, jonka yhteistuumin allekirjoitimme ja jätimme ympäristöpalveluille. Vetoomus
odottaa vastausta siitä, voisiko Ruuhijärvi perustellusti olla seuraava ulkoliikuntapuiston sijoituskohde.
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4.4.2.3 Kehittämistyön peruslähtökohdat ja yhdistysten toiminnan tukeminen
Kylien, yhdistysten ja muiden toimijoiden perustoiminnan kehittämistä on vahvistettu tuottamalla eri toimijoiden kehittämiseen lisäämällä tiedottamista, järjestämällä koulutuksia ja työpajoja, toteuttamalla yhdistys- ja kylä- ja kehittämisiltoja yhteistyön tiivistämiseksi ja laajentamiseksi. Alueella pidettiin kehittämispäiviä, järjestettiin kolme opintomatkaa sekä tuettiin ja opastettiin avustusten hakemisessa ja raportoinnissa.
Hankkeen toimiston sijaitessa Liike- ja yrityskeskus Korin tiloissa Villähteellä saumaton yhteistyö myös eri
alojen yrittäjien kanssa tuki laaja-alaista kehittämistyötä ja ymmärrystä eri verkostojen tarpeista ja toiveista. Alueelle perutettiin yksi uusi yhdistys, kun Liike- ja yrityskeskus Korin yrittäjät perustivat Korin yrittäjät ry:n. Yhdistys käynnisti heti yhdistyksen perustamisen jälkeen pitkäjänteisen kehittämistoiminnan Yritysja liikekeskus Korin ja yrittäjien toiminnan kehittämiseksi. Kehittämistyön tukemiseksi Nastolan maaseutu
elinvoimaiseksi -hanke oli osaltaan tukemassa ja koordinoimassa kehittämistoimintaa ja luomassa työpajoja, jonka turvin tuotettiin muun muassa Liike- ja yrityskeskus Korin pelastussuunnitelma, kehittämis- ja
markkinointisuunnitelma sekä kehittämässä tapahtumatuottamisen runko.

4.4.2.4 Kylätalojen toiminnan kehittäminen ja kylätalojen kunnostaminen
Kylien kehittämisen yhteydessä katseet olivat tiiviisti myös kylätaloissa. Toiminnan kehittäminen oli pääsääntöisesti kylätaloja pyörittävien yhdistysten toiminnan kehittämisessä, mutta kylätalojen toiminnan kehittämisen ohella on tarkasteltu niiden kuntoa ja korjaustarpeita. Kylätalojen kehittäminen olikin merkittävä tuki alueen toiminnan jatkuvuuden tukemiseksi. Suurimpana kehittämis- ja kunnostustarpeen kohteena oli Immilä-Metsäkylä kyläyhdistyksen ylläpitämän Kylätalo ja sen remontointi. Remontointia pohdittiin yhdessä kylän aktiivisten toimijoiden ja Immilä- Metsäkylä kyläyhdistys ry:n kanssa. Nämä toimenpiteet
ovat osa pidemmän tähtäimen kunnostuskokonaisuutta.
Toisena konkreettisena ja varsin merkittävänä tuloksena syntyi kolmen seurantalon ilmalämpöpumppuhanke. Ilmalämpöpumppuhankkeessa oli mukana Uudenkylän Salpa ry:n hallinnoima Nuorisoseurantalo,
Ruuhijärven Nuorisoseuran ry:n hallinnoima seurantalo ja Villähteen Nuorisoseura ry:n hallinnoima Nuorisoseurantalo Pyrylä. Nastolan maaseutu elonvoimaiseksi-hankkeen koordinointi tuella ja hankkeen ja Etpähä ry:n yhteisellä hankevalmistelulla saatiin ilmalämpöpumppu hanke toteutumaan syksyllä 2017.

4.4.2.5 Työllistämishankkeilla potkua yhdistysten toiminnan pyörittämiseen
Hankkeen aikana on monin eri tavoin haluttu olla tukemassa eri yhdistysten toimintaa. Useissa kohdissa
perus- ja kehittämistoiminnan esteeksi on muodostunut henkilöresurssien puute. Tästä syystä tilanteissa
lähdettiin aktiivisesti miettimään myös erilaisia mahdollisuuksia muun muassa työllistämisvaihtoehdoista.
Hanke olikin koordinoimassa yhteistyötä yhdistysten ja työllistämishankkeiden välillä niin, että hankkeen
toiminnan aikana näistä tilanteista on syntynyt työpaikkoja työllistettäville. Näissä toimenpiteissä on työllistetty 3 henkilöä, joista yksi työllistynyt ainakin osa-aikaisesti myös jatkoon.

4.4.2.6 Lisäksi kylä alueille ja uimarannoille
Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi- hankkeen aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä Lahden kaupungin hallinnoiman, Nastolan maaseutu alueelle suunnatun ympäristön kunnostamiseen suunnatun Leader-hankkeen
kanssa vuoden 2016 keväällä ja syksyllä. Hankkeen tekemän kartoituksen kautta voitiin parantaa kylien ja
uimarantojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä kunnostamalla seuraavia kohteista:
Seesta-Luhtaanmaalle
Luhtaanpirtin rantasaunan mökille saatiin terassin laudoitus, laituriin ponttonit ja terassille pirttikalusto.
Immilä-Metsäkylään
Metsäkylän rantaan laituri, pirttikalusto ja ilmoitustaulu kylälle
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Ruuhijärvelle
Ruuhijärven Nuorisoseurantalon pihalle pirttipöytä ja uimarantaan laituri
Ruuhijärvi, Järvisten kylälle
Kyläläisten käytössä olevan mökin ulkopinnan uudistus ja grillikatokseen johtavalle sillalle kaiteiden kunnostus
Uuteenkylään
Sylvöjärven rannalle pirttikalusto ja 2 ilmoitustaulua kylälle
Villähteelle
Ilmoitustaulut Liike- ja yrityskeskus Korin piha-alueelle ja Nuorisoseurantalo Pyrylän pihaan, Suppalan rantaan pirttikalusto ja Suppalan uimarannan laituriin uudet tikkaat. Pikku-Kukkasen rantaan uusi laituri.

Määrällisten tavoitteiden toteutuminen
Toiminta

Tavoite
2-4 kyläiltaa /kylä/v

Tavoite koko hankeajalle
4-8 kyläiltaa

Toteuma hanke-aikana
41 iltaa

Kyläillat
Nastola illat (kaikille yhdistyksille yhteiset)
Teemalliset tapahtumat
ja talkoot
Kylä-, koulutus- verkosto illat /tapaamiset

2-4/v

4-8 Nastola iltaa

7 iltaa

2 kpl/v

4 tapahtumaa

30 iltaa/450 hlö/puoli vuotta

100 iltaa tai tapaamista
/1500 hlö

11 tapahtumaa/3 talkoot
196 iltaa tai tapaamista/ 1436 hlö

Kuten edeltä voimme todeta, kaikki muut määrälliset tavoitteet saavutettiin hyvin tai ylitettiin, paitsi Kylä-,
koulutus- ja verkosto iltojen/ tapaamisten kokonaisosallistuamäärä jäi alle tavoitteen. Tämä johtui tulkinnan mukaan ainakin osin yhdistysten ja kylien resurssien ja aktiivien vähyydestä. Vaikka tilaisuuksissa käytiin pääsääntöisesti aktiivisesti, paikalla oli lähes poikkeuksetta kylien ja yhdistysten keskeiset toimijat.
Määrällisten tavoitteiden osalta kokonaistulokseen ollaan kuitenkin enemmän kuin tyytyväisiä.

Muita hankkeen aikana toteutuneita toimintoja lukuina

Toiminta:

Toteutus kertoja:

Osallistujia:

Yhdistystapaamiset ja kehittämistyöpajat
Koulutukset
Verkostotapaamiset
Tapahtumat
Talkoot
Opintomatkat

119 iltaa

910 osallistujaa

3 koulutusta
122 tapaamista
11 tapahtumaa
3 talkoot
3 opintomatkaa

78 osallistujaa
468 osallistujaa
8000 kävijää
43 henkilöä
71 osallistujaa
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4.5 Hankkeen toiminnan vaikutukset kylissä ja tulevaisuuden kehittämisaskeleet
Tässä kappaleessa on tarkasteltu kylien kokemuksia hankematkan ajalta sekä tulevaisuuden kehittämistarpeita. Kehittämisaskeleet ovat syntyneet kylän tai alueen aktiivisten yhdistysten kanssa käydyistä kehittämiskeskusteluista. Kehittämisaskeleissa on selkeästi tunnistettavissa kylien ominaispiirteitä sekä kylillä vallitseva aktiivisuuden taso.

4.5.1 Seesta-Luhtaanmaa
Seesta-Luhtaanmaalla toimii Kumiantien kyläinyhdistys ry, joka on vuosien saatossa ollut varsin aktiivinen
toimija. Kumiantien kyläinyhdistys ry ylläpitää entisen Nastolan kunnan nykyisen Lahden kaupungin omistamaa Luhtaanpirttiä. Luhtaanpirtti on kaunis, järvenrannalla sijaitseva vanha hirsinen koulu Rannassa komeilee ihana rantasauna. Luhtaanpirttiä voi vuokrata erilaisiin tapahtumiin, koulutuksiin, leireihin tai juhliin.
Kumiantien kyläinyhdistys kokee saaneensa konkreettista tukea ja hyötyä Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi -hankkeen toiminnasta tiedottamisen ja tapahtumien kehittämisessä. Myös kiinteistöön kohdistuva kehittämistoiminta on ollut tärkeä toteutuneiden kunnostustöiden osalta. Tiedottamista on lisätty ja
kehitetty alueella sekä aktivoiduttu erilaisiin koulutuksiin sekä yhteistyötilaisuuksiin. Hanke on hyödyntänyt
tilaa koulutukseen ja yhdistystoimijoiden virkistykseen. Kylätalolla tapahtuvia toimintoja on Kyläinyhdistyksen toimesta toteutettu resurssien mukaan.
Luhtaanpirtin nurkat alkavat olla iän vuoksi väsähtäneet ja talon kattava remontointi olisi ajankohtainen.
Koska tilan omistaa tällä hetkellä Lahden kaupunki, ei Kyläinyhdistys saa tehdä tilalle mitään ilman lupaa.
Useista Kumiantien kyläinyhdistys ry:n pyynnöistä huolimatta tilan tulevaisuus on auki. Tilan vuokraustoiminnasta saatavat tulot menevät riittämättöminä paikan ylläpitokustannuksiin. Aktiivisen kylän ja kylätalon
toiminta on muuttunut viimeisen vuoden aikana haasteelliseksi. Kun Kyläinyhdistys kamppailee haasteissa,
ei se yhdistystoiminnan kannalta näytä houkuttelevalta ja osin ehkä siitä syystä uusien aktiivien saaminen
mukaan toimintaan nähdään vaikeana. Resurssien niukkuuden vuoksi tällä hetkellä tulevaisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä maaseutupoliittisen ohjelman kärkitavoitteisiin vaikuttaminen tuntuu haasteelliselta. Näihin voitaisiin kuitenkin tarttua mahdollisten lisä resurssien ja ulkoa tulevan tuen turvin.
Maaseutupoliittiseen ohjelmaan Nelliin on kirjattu
SEESTA/LUHTAANMAAN KOLME HANKEKÄRKEÄ: 1. Tienvarsiopasteiden hankkiminen ja tievalaistuksen kehittäminen 2. Luhtaanpirtin kuntotarkastus ja saneeraussuunnitelma 3. Kyläsivustojen uusiminen

4.5.2 Immilä-Metsäkylä
Immilä-Mestäkylä alueena on ihastuttavaa ja rauhallista maaseutualuetta, jossa on kaunis luonto. ImmiläMetsäkylä alueella aktiivisia yhdistyksiä toimii 4. Toimijoiden kesken tehdään yhteistyötä arjen ohella mm.
tapahtumien osalta. Kotitalouksia alueella noin 110, mutta kesäasukkaiden myötä määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan.
Hankeen toiminnasta Immilä-Metsäkylä alueen toimijat ja kyläläisen kokivat saaneensa erityisen paljon
apua ja tukea mm. Kylätalon kunnostukseen haettujen avustusten hakemisessa ja saamisessa sekä kylätalon käyttötarkoituksen muutoshakemuksen käynnistämisessä. Tämän muutosluvan saaminen turvaa jatkossa Kylätalon vuokraustoiminnan kautta saatavat tuloa kylätalon ylläpitämiseksi. Välillisesti hanke on
edesauttanut myös siinä, että kylän tiedottamista voitiin parantaa saamalla Lahden kaupungin Leaderhankkeesta rahoitus kylän ilmoitustaululle. Alueellisen hyvinvoinnin lisäämiseksi uimarantaan saatiin ehjä ja
turvallinen laituri sekä uusi pöytä ja penkit. Hankeen toiminnan osalta alueelliseksi tueksi tunnistettiin
myös alueella järjestetty, kaikille toimijoille ja kylille avoin turvallisuusilta, tiedottamiseen saatu tuki sekä
yhteistoiminnan koordinointi.
Kyläalueen vahvuuksina yhdistys/kylätoimijat tunnistavat erityisesti kylän asukkaat ja hyvä yhteishenki sekä
naapuriavun kulttuuri, asuin/kyläalueen pienen koon, sekä yhdessä tekemisen pitkät perinteet. Näiden lisäksi vahvuuksiksi tunnistetaan olemassa oleva Kylätalo, oma uimaranta, Immilän Mylly, joka itsessään tuo
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paljon kesäasukkaita ja turisteja alueelle. Alueella käy kirjasto- ja jäätelöauto sekä muikkukauppias. Kyläalueen heikkouksina ja haasteina tunnistetaan mm. asuntopula ja ikääntyvä väestö. Toisaalta palvelut ovat
kaukana ja välimatkat ovat kohtalaisen pitkiä siihen nähden, että julkinen liikenne puuttuu.
Lähitulevaisuuden kehittämistarpeiksi kylän aktiiviset toimijat tunnistivat avoimen tonttimarkkinoinnin
käynnistämisen, kylän alueen ja toiminnan markkinoinnin, kylätalon-vuokraustoiminnan aktivoimisen/käynnistämisen sekä kylätalon lämmitysjärjestelmän uusimisen.
Jatkon kehittämistä ajatellen Immilä-Metsäkylä alueen toimijat tunnistivat tulevaisuuden yhteistyötoimijoiksi paikalliset yhdistykset, kylien välisen yhteistyön, Kuljetus Virran, Tammelinin sekä Nastolan aluejohtokunnan. Nastolan aluejohtokunnan osalta toivottiin alueellisesti myös vahvempaa roolia. Toiveissa oli kehityskeskustelu tyyppinen tapaaminen alueen tulevaisuuden kehittämiseksi.
Immilä-Metsäkylän alueella aktiivisella kehittämistyöllä on voitu vaikutta maaseutupoliittisessa nostettuihin
kärkihankkeisiin Kylätalon kunnostamisen osalta. Kehittämistyö muiden kärkihankkeiden osalta jatkuu.
Maaseutupoliittiseen ohjelmaan Nelliin on kirjattu
IMMILÄ-METSÄKYLÄN KOLME HANKEKÄRKEÄ: 1. Metsäkylän kylätalon remontointi 2. Immilän matkailukohteiden ja nähtävyyksien tuotteistaminen ja markkinointi 3. Kyläraitin uudelleen rakentaminen

4.5.3 Nastolan kirkonkylä
Nastolan kirkonkylä on entisen Nastolan kylän keskus ja paikan juuret. Alue on kaunis kirkonseutu, jossa
läsnä on kaunis luonto. Alueen ilmettä osaltaan hallitsee rakennusten kerroksellisuus, kaunis kirkko ja hautausmaa, Taidekeskus Taarasti sekä vanha kunnantalo. Alueelta löytyy myös kotiseutumuseo. Kirkonkylän
alueen vahvuutena on tunnistettu kirkonkylä henki ja yhteisöllisyyden muodostuminen. Alueella aktiivisina
yhdistyksinä toimivat Nastola-seura ry, Taideyhdistys ry, Maanpuolustusnaiset ry, Lions Club Nastola/Helmet, Nastolan Rotaryklubi ry, Nastolan kirkonkylän Martat, Nastolan seurakunta sekä aktiivisina käsityötoimijoina kutojanaiset.
Kirkonkylän alueen toimijakenttä pitää Nastolan maaseutu elinvoimaseksi-hankkeelta saatua kehittämisen
tukea merkittävänä. Tärkeä tuki on ollut muun muassa alueen ja sen toiminnan näkyväksi tekeminen eri
tiedotusvälineissä sekä muu monikanavainen tiedottaminen. Näitä ovat olleet mm. Lehti-ilmoitukset, lehtijutut, tv näkyvyys, toiminnan markkinointi ja erilaiset tiedottamiseen saadut materiaalit.
Kirkonkylän kehittämisen käynnistymisessä hankkeella on ollut tärkeä rooli toimijoiden koollekutsumisessa
ja uusien verkostojen löytämisessä. Hanke on ollut järjestämässä monenlaisia tilaisuuksia sekä tekemässä
kyselyitä. Hankkeen tuki on tuonut uudenlaista ryhtiä toimintaan, jota on tukenut myös se, että hankkeen
työntekijä on ollut osana käynnistyviä ja kehittyviä verkostoja. Hankkeen on koettu tarjoavan paljon konkreettista tukea myös siihen, miten missäkin tilanteessa toimin ja mihin voin olla yhteydessä. Hankkeen toiminta alueella on tuonut laaja-alaista tietoa alueelliseen kehittämiseen. Hanke on toiminut myös välikätenä
työllisyysyksiköiden kanssa antaen tukensa myös siihen, että Taidekeskus Taarastiin saatiin työllistämistuella kaksi työntekijää, josta toisen kanssa työllistämistukityön lisäksi on ajatuksia jatkaa yhteistyötä media
ja markkinointiosaamista hyödyntäen. Tämän Kirkonkylän kokonaisvaltaisen kehittämistyön aikana on
käynnistynyt myös vuosia toimimattomana ollut Kirkonkylä - Pajulahti yhteistyö ja sen merkitys alueen kehittymisen kannalta on erittäin suuri.
Tämän 1,5 v. kehittämistyön aikana Nastolan kirkonkylä on saanut oman toiminnan kehittämiseen merkittävän uudistuksen, kun Nastola-seura ry perusti Kirkonkylä jaoksen. Kun alueella on nyt oma kehittämistoimintaa koordinoiva jaos, nähdään erittäin tarpeellisena verkottua myös Nastola alueelle perustetun kylien
välisen verkoston kanssa. Toteutuneella ja suunnitelulla kehittämistyöllä vastattiin suoraan maaseutupoliittisen ohjelman käsitavoitteisiin.
Alueellisena haasteena ja osin kehittämistyön käynnistämisen liikkeellepanijana on tunnistettu monien palveluiden siirtyminen kauemmaksi. Se on saanut kirkonkylän seudun hiljentymään entisestään. Kehittämistyön kokonaisvaltaisena tavoitteena on vireyttää kirkonkylän alueellista toimintaa, lisätä kuntalaisten ja
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asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Positiivisen mielialan luominen on tunnistettu tärkeäksi ja toimivaksi keskustelun yhteydeksi.
Kirkonkylän kehittämisessä on lähdetty liikkeelle pienin ja realistisin askelin. Pienessä ajassa on saavutettu
jo paljon ja kehittämistyö on jo varsin vakaalla pohjalla. Tärkeinä kehittämiskokonaisuuksina on nähty kunnantalon tulevaisuuden kehittäminen, kotiseutumuseon tulevaisuuden kehittäminen ja alueellisen yhteisöllisyyden muodostuminen. Kirkonkylän tulevaisuuden kehittäminen on kiinnostanut alueen asukkaista sekä
muita nastolalaisia heti alusta alkaen. Se on nostanut esiin täysin uudenlaisen vapaaehtoistyön ja osallisuuden kentän. Kehittämistyössä on aktiivisesti mukana jo yli 40 vapaaehtoista. Vapaaehtoistoimintaa halutaan kehittää jatkuvasti.
Lähitulevaisuuden kehittämistarpeiksi tunnistetaan olemassa olevien palveluiden näkyväksi tekeminen ja
kuntalaisten kaipaamien palveluiden mahdollinen saaminen alueelle, millaisia uusia menetelmiä tässä voisi
hyödyntää? Uudenlaisia palvelupäiviä entisellä kunnantalolla, jonne yksityiset palveluiden tuottajat voisivat
tulla tarpeiden ja toiveiden mukaan? Yhteisöllisyyden lisääntyminen nähdään tärkeänä, sen lisäämistä kehitetään erilaisin menetelmin tulevina vuosina. Koska alueella asuu runsaasti myös ikääntyvää väestöä, yritetään alueella saada paljon kaivattu käteisnostoautomaatti. Yhtenä suurena tulevaisuuden kehittämisen osaalueena nähdään myös Taidekeskus Taarastin toiminta ja tulevaisuus.
Kirkonkylän alueelle on tiedossa myös kaavamuutoksia. Alueen kehittämisen kannalta tunnistetaan, että
tähän kehittämistyöhön on alueellisten toimijoiden syytä lähteä aktiivisesti mukaan. Sillä voidaan mahdollisesti turvata jonkinlaisen palvelurakenteen säilyminen alueella. Tämän hetken kehittämisajatuksissa tunnistetaan myös tarve olemassa olevien palveluiden esiin nostamisesta. Tähän onkin suunnitteilla mahdollisia
yhteistyö toimia alueen palveluiden tuottajien kanssa.
Kirkonkylän seudulla tärkeiksi yhteistyötahoiksi tunnistetaan alueen yhdistykset, seurakunta, alueen yrittäjät ja aluejohtokunta.
Maaseutupoliittiseen ohjelmaan Nelliin on kirjattu
KIRKONKYLÄN KOLME HANKEKÄRKEÄ: 1. Alueen asukasyhdistyksen perustaminen 2. Taidekeskus Taarastin
kehittäminen ja museoiden yllä- ja kunnossapito 3. Alueen peruspalveluiden ja yritystoiminnan säilyttäminen ja kunnantalon tulevaisuus

4.5.4 Villähde
Villähde on kaunis ja vireä kyläalue n. 10 km päässä Lahden keskustasta. Alueella toimii useita aktiivisia yhdistyksiä (Villähteen Nuorisoseura ry, Villähteen kyläyhdistys ry, Villähteen Martat, Haravakylä – Kankaan
Martat, Autoliitto Nastolan osasto, Villähteen Agilityurheilijat ry, Korin yrittäjät ry, Kaarisilta ry, Villähteen
VPK, Villähteen metsästysseura ry, Villähteen pienviljelijät ry, Nastolan Sepät ry) sekä kaksi vuotta toiminut
Liike- ja yrityskeskus Kori.
Korilla, vanhan linja-autotehtaan tiloissa, vanhan tiilitehtaan suojissa toimii yli 40 yritystä. Villähteen alueen
toiminta on monipuolista erilaisten tapahtumien ja harrastetoimintojen kannalta. Alueella on tarjolla monenlaisiin tarpeisiin hyviä tiloja mm. Liike- ja yrityskeskus Korilla, Villähteen ja Erstan kouluilla sekä Villähteen Nuorisoseura ry:n ylläpitämässä nuorisoseurantalo Pyrylässä. Alueella on loistavat liikunta ja ulkoilu
mahdollisuudet, uimaranta sekä vuonna 2016 valmistunut ulkoliikuntapuisto. Alueella liikennöi erityisen
hyvin myös julkisen liikenteen bussit ja junat (Villähteen seisake). Alueen asukasrakenne on varsin nuorekas ja kyläläiset tunnetaan melko aktiivisina. Alueella asuu uudisrakentamisestakin johtuen varsin paljon
lapsiperheitä. Alueella lapsiperheiden palveluina toimii kaksi päiväkotia, useita perhepäivähoitajia sekä
kaksi koulua.
Alueella koetaan Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi-hankkeelta saatu tuki merkittäväksi. Tuki on ollut
konkreettisesti muun muassa kehittämispäiviä, koulutuksia, markkinointi tukea, verkostointitukea ja uusia
verkostoja, tiedottamisen tukea (yleinen tiedottaminen ja markkinoinnin tuki (sekä ilmoitustaulu Korin
piha-alueelle Lahden kaupungin Leader hankkeen kautta), kiinteistön kunnostus ja tapahtuma-avustusten
hakemisen tukea, uusien tapahtumien ideointia, olemassa olevien tapahtumien yhdistämistä, koordinointi
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ympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden kohentamiseksi (Suppalan uimarannan laiturin korjauksen ja
pöytäkaluston saaminen Lahden kaupungin Leader hankkeen kautta), yhteistyön lisäämistä ja tiivistämistä
alueelle merkittävien toimijoiden kanssa ja Liike- ja yrityskeskus Korin tiedottamisen tehostamista. Hankkeen aikana luotu Nastolan alueen Kylien verkosto koetaan myös erityisen tärkeäksi. Laadittiinpa hankkeen
tuella Liike- ja yrityskeskukselle myös uusi pelastussuunnitelma. Alueella on myös välillisesti työllistetty
kaksi henkilöä yhteistyössä Leipää- ja kulttuuria työllistämishankkeen sekä Lahden kaupungin työllistämispalveluiden kanssa. Työllistetyt työllistettiin erään yhdistyksen palvelukseen korjaus- ja kunnostustöiden
tueksi.
Kyläalueella haasteelliseksi on tunnistettu muiden alueiden tapaan uusien aktiivien mukaan saaminen
muun muassa yhdistys- ja tapahtumatoimintaan. Alueen toimijoiden keskuudessa kaivataan osaltaan myös
yhteistyökuvioiden uudistamista. Vaikka aktiivisten yrittäjien toiminta on piristänyt alueella mm. tapahtumatoimintaa, toimijakentässä tunnistetaan ajoittain myös kilpailua eri toimijoiden välillä. Kilpailun tunnistetaan rasittavan joskus osaltaan myös alueellista yhteistyötä. Tärkeänä seikkana tunnistettiin myös informaation kulkeminen ja siirtyminen yhteistyössä ja esim. yhdistysten sisäisessä viestinnässä.
Lähitulevaisuuden kehittämistarpeiksi alueen toimijat tunnistivat tarpeita verkostojen tiivistämisen entisestään, tulevaisuudessa myös yhdistysten toimintojen yhdistämistä kaivattiin. Kyläilmeen kohentamiseen kaivattiin kyläidyllin säilyttämiseksi mm. tienvarsi kyltein (Tervetuloa Villähteelle ja kiva kun kävit). Tällä voitaisiin paremmin kohentaa myös alueen asukkaiden yhteenkuuluvuutta muuten niin laajalla Villähteen alueella.
Toiveita on myös Suppalan uimarannan alueen jatkokehittämiselle. Tarpeista sinne kaivataan jonkinlaista
puistoaluetta lapsille ajanvietteeksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Tämä kehittämistyö on käynnistynyt Kyläyhdistyksen aktiivisen toiminnan ansioista syksyllä 2017. Lisäksi tarpeiksi tunnistettiin yleisesti Villähteen
alueella myös lasten leikkipuistojen lisääminen, koirapuiston rakentaminen. Kehittämistyö maaseutupoliitisten hankekärkien eteenpäin viemiseksi on käynnistynyt.
Tärkeimmiksi yhteistyötahoiksi alueen kehittämisen kannalta jatkokehittämisen polulle tunnistettiin alueen
eri toimijat, yhdistykset, yritykset koulut ja päiväkodit, Nastolan aluejohtokunta, Nastolan Teollisuusryhmä,
Nastolan Energiasäätiö ja kylien verkosto.
Maaseutupoliittiseen ohjelmaan Nelliin on kirjattu
VILLÄHTEEN KOLME HANKEKÄRKEÄ: 1. Kuntatekniikkaa Ahtiala-Villähde -välille ja saman väylän julkisen liikenteen laajeneminen 2. Liikekeskus Korin toiminnan tukeminen ja kehittäminen 3. Taajamailmeen kohentaminen ja talkoot; vanhat rakennukset siistittävä

4.5.5 Uusikylä
Uusikylä on Nastolan itäisellä laidalla sijaitseva, varsin laaja kyläalue. Uudenkylän alue on viimeisten vuosien saatossa hiljentynyt palveluiden osalta varsin tehokkaasti. Koulujakin on alueelta lakkautettu viimeisen
vuoden aikana 2, lakkautus uhan alla on edelleen 1-2 koulua. Uudenkylän alue koostuu itälaidalla olevaan
maaseutumaiseen alueeseen ja Rakokiven liikekeskuksen muodostavasta alueesta. Koko Uudenkylän alueella on sekä vanhaa, että uutta asutusta. Uusi asutus sijoittuu pääsääntöisesti Rakokiven liikekeskuksen
ympäristöön ja sen lähialueille. Uudenkylän itälaidalla uudisasutusta ei liiammin ole.
Alueella toimii aktiivisina yhdistyksinä Uudenkylän Salpa ry (yhdisti voimansa Uudenkylän Kyläyhdistys ry:n
kanssa vuoden 2017 alussa), Uudenkylän työväenyhdistys ry, Uudenkylän poniurheilijat ry, Uudenkylä traktoriseura ry, uudenkylän riistamiehet ry ja Manna ry.
Uudenkylän tulevaisuusillassa koettiin, että hanke on antanut toiminta-aikanaan Uudenkylän alueen ja yhdistysten kehittämiseen runsaasti eväitä ja resursseja. Konkreettisina asioina nimettiin mm. se, että hanke
tuonut yhteen kyliä ja kylätaloja sekä lisännyt niiden välistä yhteistyötä, hanke on aktivoinut Uudenkylän
alueellista toimintaa ja sen kehittämistyön kautta on syntynyt myös Uudenkylän talvitapahtuma, joka jää
elämään hankkeen päättymisestä huolimatta. Tapahtuma toteutettiin yhdessä Uudenkylän riistamiehet
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ry:n kanssa ja tapahtumassa kävi noin 300 kyläläistä. Tapahtuma oli tärkeä kyläläisten yhteisöllisyyden vahvistajana. Uudenkylän aktiivisten toimijoiden kokemuksen mukaan hanke on ollut tärkeässä roolissa koordinoidessaan ilmalämpöpumppuhankkeen suunnittelua ja hakemista. Uudenkylän alueella pidettiin hankkeen
aikana useita kaikille avoimia kyläiltoja, jossa kehitettiin alueellista yhteistyötä ja toimintaa. Lisäksi alueen
toimijat ovat osallistuneet aktiivisesti yhteisesti alueelle tarjottuihin koulutuksiin, työpajoihin ja kyläiltoihin
Kylällä tunnistetaan alueen vahvuuksiksi muun maussa Uudenkylän Salpa ry:n ylläpitämä seurantalo, joka
mahdollistaa tapahtuma ja toiminta tilat kylän yhteisille tapahtumille, junaseisake, hyvät ja toimivat bussiyhteydet, Rakokiven liikekeskuksen palvelut. Alueen vahvuuksiksi tunnistettiin myös alueella toimiva lukio
ja kaksi alakoulua, päiväkoti. Uudenkylän alueella on runsaasti myös elinvoimaisia yrityksiä. Asukkaita ja
kuntalaisten hyvinvointia tukee myös hyvät ulkoilumaastot, alueella olevat kulttuurilliset nähtävyydet, Sylvöjärven kaunis ja kunnostettu uimaranta, lintutorni sekä runsaasti kehitetty ja kunnostettu Sammalsillansuon pitkospuualue. Lisäksi alueelta löytyy matonpesupaikka, uimahalli, urheilukeskus, posti ja matkahuoltopalvelut.
Kyläalueella tunnistetaan myös heikkouksia ja haasteita. Ehkä tulevaisuuden ja alueen kasvamisen, kehittymisen ja aktivoitumisen kannalta merkityksellisimmäksi asiaksi nousi koulujen lakkauttaminen. Tämän koetaan vaikuttavan suoraan siihen, kuinka vetovoimainen alue Uusikylä nuorten lapsiperheiden silmissä on.
Kyläalueella haasteeksi on jo vuosia koettu myös alueen kahtia jakautuminen junaradan vuoksi. Radan alituksessa on alikulku vain jalankulkijoille. Alikulkuun on jo kauan toivottu läpikulkuliikennettä myös autoille.
Uudenkylän alueella mökkiläisiä ei juurikaan ole, eikä sitä kautta kesän toiminnassa erityisesti näy kesäasukkaita. Alueella on aktiivisen väen keskuudessa kaivattu kauan uusia kasvoja toimintaan mukaan. Mutta
alueella on selkeästi tunnistettavissa kyläläisten passiivisuus aktiivisen yhteistoiminnan suhteen.
Lähitulevaisuuden kehittämistarpeina keskiöön nousivat kyläläisten aktivoinnin lisääminen sekä Uudenkylän Salpa ry:n seurantalon ylläpitoon liittyvät toimenpiteet. Tuulevaisuudessa tärkeimmiksi yhteistyötahoiksi tunnistettiin alueen yrittäjät ja teollisuusryhmät ja muut yhdistykset. Aluejohtokunta koettiin myös
tärkeäksi yhteistyökumppaniksi, mutta sen koettiin kuitenkin jääneen toimintakentällä jäänyt hieman vieraaksi.
Maaseutupoliittiseen ohjelmaan Nelliin on kirjattu
UUSIKYLÄ/RAKOKIVEN KOLME HANKEKÄRKEÄ: 1. Uudenkylän raitin uusiminen (Elinkaari-hanke) 2. Alueen
elinvoimaan liittyvä vaikuttaminen 3. Rakokiven palvelu- ja liikekeskuksen toiminnan suunnittelu, kaavoitus
ja kehittäminen

4.5.6 Ruuhijärvi
Ruuhijärven kylän aktiivit ovat pohtineet hankkeelta saatua tukea ja tulevaisuuden kehittämistarpeita itsenäisesti kokouksessa, sillä päällekkäisyyksistä johtuen kylän aktiivien ja hankkeen välistä yhteistä aikaa ei
saatu järjestettyä.
Ruuhijärvi on kaunis maaseutu alueen n. 20 km päässä Nastolan palveluista. Aktiivisena toimijana alueellista toimintaa ja tapahtumia järjestää Ruuhijärven Nuorisoseura ry, joka hallinnoi ja ylläpitää myös nuorisoseurantaloa. Muita yhdistyksiä alueella ovat metsästysseura ja Ruuhijärven vapaapalokunta.
Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi-hankkeen aikana Ruuhijärven alueelle koettiin saavan konkreettista tukea käytännön toiminnan pyörittämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Näitä olivat mm järjestyksenvalvojien
määrän lisääminen yhteiskoulutuksen kautta, avustusten haku prosesseissa saatu tuki sekä Nuorisoseuran
perustoiminnan kehittäminen. Lisäksi Lahden kaupungin hallinnoiman Leader-hankkeen kautta saatiin uusittua uimarannan laituri sekä seurantalon piha-alueelle pirttikalusto. Ruuhijärven Nuorisoseuran edustaja
on osallistunut aktiivisesti myös Kylien verkoston toimintaan. Hankkeen viimeisen toimintasyksyn aikana
saatettiin vireille myös vetoomus Ruuhijärven ulkoliikuntapuiston saamiseksi. Vetoomus on jätetty Lahden
kaupungille yhteistyössä Lahden kaupungin liikuntapalveluiden ja Lahden kaupungin Nuorisopalveluiden
kanssa. Vetoomuksessa on myös Nastolan aluejohtokunnan kannanotto liikuntapuiston ja Ruuhijärven
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omaehtoisen toiminnan tukemisen tarpeellisuudesta. Ruuhijärven nuorisoseurantalon energiatehokkuutta
kohennettiin kolmen seurantalon yhteisessä ilmalämpöpumppuhankkeessa.
Kylä alueen vahvuutena nähdään seurantalolla sijaitsevat hyvät liikuntatilat, jotka mahdollistavat monenlaisen harrastetoiminnan. Harrastetoimintaa talolla tuotetaankin kyläläisten voimin lapsille ja aikuisille. Ohjelmistossa vuosittain on mm. jumppia. sählyä ja naisten kerhoa. Seurantalon pihapiiri ja uimaranta ovat hyviä
ja paljon käytössä olevia ulkotapahtuma-alueita. Nuorisoseura tuottaa alueella runsaasti suuriakin tapahtumia.
Kylä alueen haasteeksi on selkeästi noussut etäisyyden mm. Nastolan keskustan alueelle, jonne lähteminen
esimerkiksi lasten harrastetoimintaan koetaan haasteelliseksi arki-iltoina. Toisaalta etäisyys erilaisten palveluiden piiriin on haasteellista ikääntyvien tai autottomien ihmisten osalta, sillä alueelle ei kulje lainkaan julkisen liikenteen linja-autoja. Ruuhijärven alueella muiden nuorisoseurojen tapaamisia pidetään tärkeänä ja
keskinäistä keskustelua tarpeellisena. Tapaamisten ansioista voidaan välttyä mm. päällekkäisen toiminnan
tuottamiselta ja järjestämiseltä.
Ruuhijärven Nuorisoseura ry:n toiminnan haasteena monien muiden muassa on aktiivisten kyläläisten toimintoihin mukaan saaminen. Kun toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin, se ennen pitkää uuvuttaa, jos
tekijöitä on vähän. Yhdistyksen sisällä onkin pohdittu monia keinoja yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja kyläläisten aktivoimiseksi. Ne ovat keskiössä myös alueellisen toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi tulevaisuuden kehittämistyössa halutaan panostaan maaseutupoliittisen ohjelman Nellin hankekärkiin.
Maaseutupoliittiseen ohjelmaan Nelliin on kirjattu
RUUHIJÄRVEN KOLME HANKEKÄRKEÄ: 1. Tonttitarjonnan selkiyttäminen ja markkinoinnin lisääminen; kyläkaavan laatiminen maisemallisesti arvokkaaseen kyläkeskukseen 2. Kulttuurimaiseman hoitotoimenpiteet
(kyläkävelyhankkeen 2012 mukaan). 3. Kyläsuunnitelman päivittäminen ja kyläturvallisuussuunnitelmien
laatiminen

4.5.7 Pyhäntaka
Kaunis maaseutualue Pyhäntaka sijaitsee Lahden Nastolan luoteisosassa Lahti-Vierumäki-Heino yhteyksien
varrella. Pyhäntaalla toimii kyläläisten talkootyönä rakentama kylätalo, jossa on myös suuret liikunta/monitoimitilat.
Pyhäntaka on tämän hankkeen aikana hyödyntänyt kehittämiseen kohdennettuja työkaluja ja menetelmiä
yhteisten Nastola-iltojen, tapahtumiin osallistumisten ja koulutusten ja opintomatkojen osalta. Kylällä haasteeksi on havaittu aktiivisten toimijoiden vähyys ja siitä syystä resurssit paikalliseen kehittämiseen on olemattomat. Kylällä tuotetaan kuitenkin olemassa olevilla resursseilla toimintaa ja tapahtumia, mutta aktiivisesti uuden kehittämiseen ei ole resursseja.
Maaseutupoliittiseen ohjelmaan Nelliin on kirjattu
PYHÄNTAAN KOLME HANKEKÄRKEÄ: 1. Kivijärven koulun toiminnan turvaaminen; asukasaktivointia lisätään
2. Pyhäntaan keskustan kaavoitusta jatketaan. Kylien läpi menevää jo rakennettua vesi- ja viemärirunkoverkkoa hyödynnetään markkinoimalla liittymiä ja rakentamalla suunnitellut haarat runkoverkkoon. 3.
VT140 kevyenliikenteen väylän rakentamisen lobbaus ja kaupungin tuki siihen.

5 Hankkeessa tunnistetut haasteet
Vaikka hanke kokonaiskuvassa on onnistunut verrattain hyvin, on muutamiin haasteisiinkin matkan varrella
törmätty. Nämä haasteet eivät olleet suuria, mutta pitkäjänteisessä kehittämistyössä ne voivat heikentää
käytännön kehittämistyön etenemistä ja toteuttamista, hidastaa asennemuutosta sekä uusien toimintojen
ja kehittämistyön tulosten juurtumista osaksi uudenlaista toimintakulttuuria.
Haasteista keskeisempää pohdittiin jo hankkeen valmisteluvaiheessa. Hanke suunnitelmassa nimittäin tunnistettiin ennalta riski siitä, että osaa yhdistyksistä ei ehkä saada sitoutumaan oman yhdistyksen tai alueellisen toiminnan kehittämiseen. Tämä huoli osoittautuikin käytännössä osittain todeksi, sillä hankkeen aikana
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havaittiin, että joissain yhdistyksissä ei ehkä tunnistettu olemassa olevia kehittämistarpeita, ei ollut resursseja kehittämistoimintaan tai kehittämistoiminta ei tuesta huolimatta koettu ajankohtaiseksi. Toisaalta havaittiin, että vaikka jotkut yhdistykset eivät käynnistäneet erillisiä kehittämisprosesseja yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, oli usein kuitenkin mahdollista, että he osallistuivat tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan koulutuksiin tai yhdistysten yhteisiin iltoihin. Jossain tilanteessa kylillä toivottiin alueellista kehittämistä, mutta kyläläisiä tai yhdistystoimijoita ei saatu aktivoitua mukaan toimintaan. Useimmiten sitoutumattomuus johtui henkilöresursseista, joissain tilanteessa myös asenteista kehittämis- tai yhteistoimintaa
kohtaan.
Toisena selkeänä haasteena tunnistettiin koko hankkeen ajan se, että toimijakentällä ajateltiin herkästi
asiaa niin, että Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi -hankkeen työntekijä on nyt tekemässä käytännön töitä
juuri yhdistyksille. Toimijakentällä oli vaikea joskus hahmottaa sitä, että hankkeen työntekijän keskeinen
rooli oli koordinoida yhteistyötä, mahdollistaa erilaisia kehittämisen ja kohtaamisen paikkoja, välittää tietoa
ja tukea kehittämistoimintaa. Tämä näkyi yhdistyksissä jossain tilanteissa ja jollain tavalla myös keskeisten
henkilöiden passiivisuutena. Tilanne vaikutti sanomisten ohella siltä, että odotettiin, hankkeen työntekijän
tulevan ja tekevän asiat. Näitä olivat muun erilaisten lomakkeiden ja hakemusten täyttämiset sekä erilaisten raporttien kirjoittamiset. Vaikka asiasta usein keskusteltiinkin, tällaista ajatus maailmaa oli havaittavissa
hankkeen loppuun asti. Jossain määrin hankkeen ajateltiin jakavan alueella rahaa toimijoille.
Kuten sanottua, haasteet eivät olleet niin suuria, että ne olisivat vaikuttaneen hankkeeseen tuloksia heikentävästi. Ne kuitenkin osaltaan kertoo myös siitä todellisuudesta, joka tunnistettiin jo hankkeen kehittämisvaiheessa: yhdistyksissä kaivataan aktiivisia tekijöitä ja runsaasti käytännön tukea yhdistystoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen.

6 Kehittämishankkeen hyödynnettävyys ja jatkokehittämisaiheet
6.1 Kehittämishankkeen hyödynnettävyys
Tästä kehittämishankkeesta saadun tiedon ja kokemuksen pohjalta on havaittu, että vastaavanlaiselle kehittämistyölle on suurta tarvetta. Pienten, varsinkin vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöjen toiminnan
pyörittämisen resurssit ovat usein varsin vähäiset ja tukea toiminnan kehittämiseen kaivataan aidosti. Kun
toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin, kehittämistyö jää useimmiten taka-alalle tai puuttuu jopa kokonaan. Tämä seikka on varsin ymmärrettävä.
Tässä kehittämishankkeessa toteutetussa kehittämistoiminnassa on testattu vuonna 2015 valmistuneen
opinnäytetyön kehittämistyön mukaista toimintamallia (esitetty kohdassa 4.2.1.5 Kehittämistyön toteutuksen tukena yhteistyön toimintamalli). Toimintamalli on verrattain yksinkertainen, mutta siihen on koottu
yhteistyönprosessille merkittäviä tekijöitä ja vaiheita, jonka vuoksi yhteistyön koordinointi alueellisessa kehittämisessä on helppoa jopa hieman kokemattomammallekin. Toimintamallia voidaan hyödyntää myös
jatkuvan kehittämisen pohjana. Siinä tapauksessa kehittämisen eri vaiheet kiertävät ylhäältä alas kehää
niin, että yhteistyön ja toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen toteutuvat esimerkiksi kaksi kertaa
vuodessa ja kehittämistyö jatkuu arvioinnin pohjalta alusta uudella kehittämissyklillä. Koska alueelliseen ja
valtakunnalliseen toimijakenttään tulee jatkuvasti uusia toimijatahoja, on alueellisia toimijoita syytä tarkastella ja kutsua mukaan yhteistyöhön koko ajan. Toimintamalli on siis varsin toteuttamiskelpoinen ja kopioitavissa kulloisessakin tilanteessa tunnistettuun kehittämistä vaativaan kehittämistyöhön. Toimintamallin
kehittämistyöhön voi tutustua tarkemmin materiaaliin, joka löytyy osoitteesta
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201503243522.
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6.2 Jatkokehittämisaiheet
Jatkokehittämisaihe 1
Yhteistyön koordinaatiolle pysyvyyttä
Koska kehittämishankkeen aikana voitiin selkeästi havaita tarpeet tämän suuntaiselle kehittämistyölle, olisi
alueellisen kehittämisen kannalta merkityksellistä saada yhteistyötä ja kehittämistoimintaa tukeva koordinaatio jopa pysyväksi. Koordinaation tulisi nyt saadun kokemuksen mukaan olla kyllin vahva. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koordinaattorilla tulisi olla riittävästi aikaa juuri yhdistysten toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä yhteistyön koordinointiin. Yhteistyön ja kehittämistyön koordinointia olisi varmasti mahdollista ja hyödyllistäkin tehdä myös eri kylien tai kunta-alueiden välillä. Koordinointi olisi aiemman tutkimuksen mukaan tehokkainta kunnan toteuttamana, mutta maaseudun kehittämisessä koordinointi ja kehittämistyön vastuu voisi olla esimerkiksi paikallisella kyläasiamiehellä tai osa mahdollisesti alueelle perustetun järjestöjen järjestön koordinaattorin roolia (Lehtinen. 2015, 46.)
Jatkokehittämisaihe 2
Yhteistyön koordinaation ja maaseutualueen tasavertaisuuden turvaaminen
Tämä jatkokehittämisaihe voisi olla helposti kehitettävissä yhdeksi kokonaisuudeksi edellisen jatkokehittämisaiheen kanssa. Hankkeen kehittämistyössä on noussut paikallisten kylien edunvalvojien toiminnan yhtenäistäminen sekä toiminnan tukeminen ja turvaaminen. Tämä takaisi myös tasavertaisen kehittämisen Suomen kylissä ja maaseudulla. Tällä alueella se tarkoittaisi Päijät-Hämeen Kylät ry:n toiminnan vakiinnuttamista ja tukemista ilman, että tuki ja kehittämistoiminta ovat riippuvaisia pienen, vapaaehtoispohjalta toimivan henkilöstön hankkeiden haku resurssista. Vaikka hankkeet ovat oiva tapa kehittää alueellista toimintaa, pitäisi paikallisella toimijalla olla jonkinlainen, maaseudun kehittämistoiminnan turvaava henkilöresurssi. Haettavilla hankkeilla voi sittemmin lisätä kehittämisresurssia eri näkökulmien kautta tehtävällä kehittämistyöllä. Olisi tärkeää, että paikallisten kyläasiamiesten palkkaus olisi maaseudun kehittämisen tukemiseksi ja turvaamiseksi esimerkiksi osana paikallisen Leader toimijan tai maaseutuviraston roolia.
Jatkokehittämisaihe 3
Nastolan alueen retkeily kohteiden markkinointi ja näkyvyyden lisääminen
Kehittämishankkeen aikana on käyty kaikissa kylissä useita keskusteluja Nastolan alueen kattavista ja kauniista ulkoilu ja retkeily reitistöistä. Monipuolisia retkeily kohteita ja mahdollisuuksia on paljon, mutta matkailun ja alueen markkinoinnin kehittämiseksi niiden näkyvyyden lisääminen koetaan tärkeäksi. Kehittäminen mahdollistuisi osaltaan esimerkiksi uuden Leader -hankkeen turvin.
Jatkokehittämisaihe 4
Tulevaisuuden kansalaistoiminnan osallisuuden muotojen kehittäminen
Mitä on tulevaisuuden kansalasitoiminta? Hankkeen aikana tunnistettujen havaintojen mukaan sen on toimintaa, joka tukee tai tuo jotain merkityksellistä osallistujan omaan arkeen ja elämään, se on vapaata liikkuvuutta ja mahdollisuutta osallistua itseä kiinnostaviin toimintoihin silloin kun se on itselle mahdollista ja
sitoutumattomuutta. Tulevaisuuden kansalasitoimintaa tukevien osallisuuden muotojen kehittäminen nykypäivän kansalaisia kiinnostavaksi on välttämätöntä. Sen kehittäminen vaatii rohkeita, pitkäjänteisiä muutoksia, uudenlaista tapaa ajatella ja uskallusta kokeiluille. Järjestötoiminta ei tällaisenaan näyttäydy tässä
ajassa erityisen kiinnostavalta. Toiminnan kehittäminen nykyaikaa palvelevaksi on sijoitus tulevaisuuden
kansalaistoiminnalle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.

7. Allekirjoitus ja päiväys
Lahden Villähteellä 30.10.2017

Rauno Grönroos, puheenjohtaja

Mikko Mälkönen, varapuheenjohtaja
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