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1 JOHDANTO

Opinnäytetyöni  aiheena  on  selvittää  hankasalmelaisten  kulttuuri-  ja  vapaa-

aikatoimijoiden kehittämisajatuksia Hankasalmen kunnan palveluista. Työn tilaajana 

toimii Hankasalmen kunta, jossa on käynnistynyt vuoden 2010 aikana sivistystoimen 

kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on uudistaa sivistyspalveluita siten, että ne 

vastaisivat kuntalaisten tarpeisiin paremmin. Käytönnössä tämä tarkoittaa vanhojen 

hallintorakenteiden  uudelleenjärjestelyä  ja  nyt  erillään  toimivien  palveluiden 

yhteistyön kehittämistä. 

Hankkeessa on tarkoitus ottaa kehitystyöhön mukaan hankasalmelaiset kulttuuri- ja 

vapaa-aikatoimijat  ja  yhdessä  heidän  kanssaan  tehdä  yhteistyötä  siten,  että 

tulevaisuudessa nämä pääosin kolmannen sektorin toimijat voisivat mahdollisesti olla 

mukana  kunnallisessa  palvelutuotannossa.  Järjestin  tammikuussa  2011  kolme 

kehittämisseminaaria,  joihin  kutsuttiin  64  hankasalmelaista  kulttuuri-  ja  vapaa-

aikatoimijaa. Seminaareissa selvitettiin  heidän suurimpia tulevaisuuden uhkiaan ja 

pohdittiin uudenlaisia yhteistyömuotoja heidän ja Hankasalmen kunnan välille. 

Opinnäytetyöni  aihe  on  mielestäni  ajankohtainen,  sillä  suomen  kuntakenttä  ja 

kunnalliset  rakenteet  ovat  muuttumassa.  Vuonna  2007  asetettiin  laki  kunta-  ja 

palvelurakenneuudistuksesta  ja  sen  myötä  suomessa  on  tapahtunut  lukuisia 

kuntaliitoksia  ja  rekennemuutoksia.  Valtiojohdon  taholta  on  myös  kehotettu 

tehostamaan  yhteistyötä  yritysten  ja  kolmannen  sektorin  toimijoiden  kanssa 

nimenomaan  palvelutuotannossa.  Hankasalmella  käynnistynyt  sivistystoimen 

kehittämishanke ei ole suoraa seurausta kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta, vaan 

tarpeet  kehittämiselle  on  koettu  kunnan  työntekijöiden  ja  luottamushenkilöiden 

toimesta.  Näen  kuitenkin,  että  Hankasalmen  kehittämishanke  on  osa  laajaa 

yhteiskunnallista tilannetta.

Opinnäytetyöni  tavoitteena  on  selvittää  hankasalmelaisten  kulttuuri-  ja  vapaa-

aikatoimijoiden asuurimpia tulevaisuuden uhkia ja kuinka Hankasalmen kunta voisi 

tehostaa  yhteistyötään  heidän  kanssaan.  Kehittämisseminaareissa  saatujen 

tuloksien  pohjalta  pohdin  realistisia  mahdollisuuksia  sille,  kuinka  hyvin 



hankasalmelaiset toimijat voisivat olla osallisena kunnallisessa palvelutuotannossa ja 

esitän Hankasalmen kunnalle kehittämisehdotuksia.

2 HANKASALMI

2.1 Hankasalmen kunta ja kulttuurielämä

Hankasalmi  on  kunta  itäisessä  Keski-Suomessa  ja  se  sijaitsee  n.  50  kilometriä 

Jyväskylästä Kuopioon päin. Kunnan asukasluku oli joulukuussa 2010 5540 asukasta 

(Väestörekisterikeskus  2011).  Hankasalmen  kunnan  toiminnan  voidaan  katsoa 

alkaneen 13.7.1872, jolloin pidettiin Hankasalmen ensimmäinen kuntakokous. Ennen 

itsenäistä kuntaa Hankasalmella  toimi  seurakunta,  jonka katsottiin  aluksi  riittävän. 

Kuitenkin monien eri vaiheiden jälkeen koettiin aiheelliseksi perustaa Hankasalmelle 

myös kunnallishallinto. (Laitinen 2004, 151-154.)

Hankasalmen  kunnallista  historiaa  ovat  leimanneet  vahvat  siteet 

maatalousyhteiskuntaan, jotka ovat tuoneet mukanaan hankasalmelaisten elämään 

omia piirteitään. Tästä esimerkkinä nurkkatanssit ja talkoot, jotka olivat 1800 -luvun 

lopulla kirkollisten menojen lisäksi ainoita ihmisiä yhteen kokoavia tapahtumia (mt., 

477). Talkoohenki sai siis muotonsa noihin aikoihin ja on säilyttänyt otteensa näihin 

päiviin saakka, vaikkakin nykyaikaisen yhteiskunnan myötä se on Hankasalmellakin 

valitettavasti hieman hiipunut.

Kulttuurielämä  on  Hankasalmella  ollut  vilkasta  aina  1800  -luvun  lopulta  saakka. 

Nuorisoseura-,  raittius-  ja  työväenliikkeiden myötä  Hankasalmella  alettiin  järjestää 

paljon  erilaista  kulttuuritoimintaa  ja  kylille  rakennettiin  lukuisia  työväen-  ja 

seurantaloja,  joista  osassa  järjestetään  toimintaa  edelleen.  (Mt.,  479-486.)  Kylät 

ovatkin  aina  olleet  ja  ovat  edelleen  tärkeässä  osassa  Hankasalmen  vapaa-ajan 

toiminnassa.  Kyliä  on  yhteensä  11:  Armisvesi,  Asema,  Kallioaho,  Kankainen, 

Kärkkäälä, Murtoinen, Niemisjärvi,  Ristimäki,  Sauvamäki,  Säkinmäki ja Venekoski. 

Jokaisella kylällä toimii kyläyhdistys tai kyläseura sekä lukuisia muita järjestöjä, jotka 

järjestävät paikkakunnalla toimintaa. (Hankasalmen kunta 2011a.)
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Kulttuurielämä on säilynyt vireänä ja Hankasalmella järjestetään lukuisia erikokoisia 

kulttuuritapahtumia ympäri vuoden. Suurin yksittäinen tapahtuma on skiffle-musiikin 

festivaali  Kihveli  Soikoon!,  joka  on  vakiinnuttanut  paikkansa  vuosittaisena 

musiikkitapahtumana. Hankasalmella toimii myös aktiivinen kesäteatteri, Venekosken 

kesäteatteri,  joka  on  suomen  toiseksi  vanhin  yhtäjaksoisesti  toiminut 

harrastajakesäteatteri  (Venekosken nuorisoseura 2010).  Tuoreimpana osoituksena 

hankasalmelaisesta  osaamisesta  ja  aktiivisuudesta  on  Voice-kuoro,  joka  voitti 

huhtikuussa  2011  Suomen  paras  kuoro  -tittelin.  Hankasalmella  vallitsee  hyvä, 

kulttuurimyönteinen ilmapiiri  ja kulttuuri-,  liikunta- ja muut vapaa-ajan palvelut ovat 

olennainen  osa  hyvinvointia  tulevaisuuden  Hankasalmella  (Hankasalmen  kunta 

2010a).

2.2 Hankasalmen järjestökenttä ja Hankasalmen kunnan sivistyspalvelut

Hankasalmella  toimii  patentti-  ja  rekisterihallituksen  mukaan  tällä  hetkellä  181 

rekisteröitynyttä  yhdistystä.  Yhdistysten  kirjo  on  laaja  ja  toimijoita  on  usealla  eri  

kansalaistoiminnan sektorilla.  Yhdistykset  ovat  merkittävässä asemassa järjestäen 

toimintaa,  joka  parantaa  kuntalaisten  viihtyvyyttä  ja  ehkäisee  esimerkiksi 

syrjäytymistä. Järjestötoiminnalla luodaan Hankasalmelle paljon erilaisia tapahtumia, 

joihin kuntalaiset voivat osallistua ja myös harrastustoiminnan kannalta yhdistykset 

ovat erittäin tärkeässä asemassa.

Hankasalmen kunnan sivistyspalvelut muodostuvat useasta eri yksiköstä. Näitä ovat 

sivistyslautakunta, kansalaisopisto, kirjastot, esiopetus, peruskoulu, lukio, 

kulttuuritoimi, liikuntapalvelut sekä nuorisotoimi. Sivistyspalvelut pyrkivät luomaan 

Hankasalmelle hyvät edellytykset koulutukselle ja myös takaamaan kuntalaisille 

hyvät olosuhteet kuluttamaan sivistyspalveluiden eri tuotteita, kuten kulttuuri- ja 

liikuntapalveluja. (Hankasalmen kunta 2011b.)

7



3 KUNNALLISTEN PALVELUIDEN TULEVAISUUS

3.1 Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Helmikuun  9.  päivä  vuonna  2007  eduskunta  sääti  uuden  lain  kunta-  ja 

palvelurakenneuudistuksesta (Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 2007). 

Lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunta- ja palvelurakenneuudistukselle. 
Uudistuksen tarkoituksena on kunnallisen kansanvallan lähtökohdista vahvistaa
kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, 
uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja 
valtion  välistä  tehtäväjakoa  siten,  että  kuntien  vastuulla  olevien  palvelujen 
järjestämiseen  ja  tuottamiseen  sekä  kuntien  kehittämiseen  on  vahva 
rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta 
ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien järjestämien 
palveluiden ohjauksen kehittämiselle. (Mt., 1.)

Uudistuksen tarkoituksena on kehittää kuntien toimintaa siten, että ne palvelisivat 

kuntalaisten  tarpeita  paremmin.  Monet  suomen  kunnista  ovat  taloudellisessa 

ahdingossa ja kunnat ovat myös epätasapainossa keskenään. Jossakin kunnassa 

palveluiden  tuotanto  on  toimivaa  ja  taloudelliset  asiat  hyvin,  mutta  toisessa  taas 

eivät.  Tämä luo suomalaisten välille epätasa-arvoa elinolosuhteissa ja juuri  näihin 

ongelmiin kunta- ja palvelurakenneuudistus pyrkii vastaamaan. (Cederlöf 2007, 92.)

Näkyvin  toimenpide,  jonka  uudistus  on  saanut  aikaan,  on  useat  kuntaliitokset. 

Liitoksilla  pyritään  vahvistamaan  suomen  kuntarakennetta  ja  parantamaan  näin 

asukkaiden  elinolosuhteita  (Laki  kunta-  ja  palvelurakenneuudistuksesta  2007,  2). 

Kuntaliitoksia onkin tapahtunut paljon viime vuosina ja Keski-Suomessa esimerkiksi 

Korpilahden ja  Jyväskylän  Maalaiskunnan liittäminen Jyväskylän  kaupunkiin,  sekä 

Jämsän  ja  Jämsänkosken  yhdistyminen  ovat  herättäneet  paljon  keskustelua. 

Kuntaliitoksista valtio myöntää uusille kunnille taloudellista tukea. Suurimmillaan tuki 

oli  vuosina 2008–2009 ja  sitä  oli  mahdollista  saada 7,2 miljoonaa euroa.  Lisäksi 

tietyissä  tapauksissa  valtio  avustaa  useamman  vuoden  ajan  uusia  kuntia,  mikäli 

liitokset vaikuttavat valtionosuuksien vähenemiseen. (Cederlöf 2007, 93.) 
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Laki  kunta-  ja  palvelurakenneuudistuksista  velvoittaa  kuntia  myös  luomaan 

yhteistoiminta-alueita. Näillä alueilla pyritään vahvistamaan kuntien palvelurakenteita 

ja tehostamaan palveluiden toimintaa. (Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 

2007,  2.)  Käytännössä  kyse  on  kuntien  välisen  yhteistyön  lisäämisestä,  jossa 

luodaan  lähikuntien  kanssa  alueita,  joiden  sisällä  vaihdetaan  niin  palveluja,  kuin 

henkilöstöäkin. Esimerkiksi sairaanhoitopalveluja voidaan jakaa useamman kunnan 

kesken (mt.,2).

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettiin vuonna 2007. Nyt, neljä vuotta 

myöhemmin  on  syytä  katsoa  hieman  taaksepäin.  Minkälaiset  ovat  olleet  lain 

vaikutukset ja mitä kuntarakenteelle on tapahtunut. Nopeasti tarkasteltuna tulokset 

ovat olleet hyvinkin dramaattisia ja suomen kuntakartta on uudistunut paljon. Lain 

tullessa voimaan kuntia oli suomessa 416. Tällä hetkellä kuntien lukumäärä on 336, 

joten  pudotus on ollut melko raju, jos sitä verrataan pidemmän aikavälin muutoksiin.  

Esimerkiksi  vuodesta  1990  vuoteen  2007  kuntien  lukumäärä  oli  vähentynyt  44 

kunnalla,  kun  taas  viimeisen  neljän  vuoden  aikana  suomen  kuntien  määrä  on 

pudonnut 80 kunnalla. (Kuntaliitto 2011.)

Kuntien väheneminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntien koot kasvavat. Tämä 

puolestaan  merkitsee  välimatkojen  pitenemistä  ja  palveluiden  keskittymistä 

keskuksiin.  Julkisuudessa  onkin  paljon  herännyt  keskustelua  siitä,  ovatko 

kuntaliitokset  heikentäneet  erityisesti  syrjäkylillä  asuvien  asemaa.  Kunta-  ja 

palvelurakenneuudistus  on taannut  monille  taloudellisessa ahdingossa taisteleville 

kunnille  pelastustien,  mutta  samalla  voidaan  tarkastella,  ovatko  palvelut 

huonontuneet osissa kuntia.
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3.2 Maaseutukuntien palveluiden tuottaminen tulevaisuudessa

Suurimmat  haasteet  tulevaisuuden  palveluiden  tuottannossa  löytyvät  pienistä 

maaseutukunnista. Pitkät välimatkat, harva asutus, alhaisempi tulotaso ja erityisesti 

väestön  ikääntyminen  asettavat  isoja  haasteita  palveluiden  tuottamiselle.  (Pihlaja 

2010,  12-13.)  Erityisesti  ikääntyminen  aiheuttaa  tulevaisuudessa  isoja  ongelmia 

pienten kuntien palveluihin. Ongelmia voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. 

Ensinnäkin  väestön  ikääntyminen  luo  painetta  sairaanhoito-  ja  hoivapalveluiden 

tarjoamiselle.  Ikääntyvä  väestö  tarvitsee  entistä  enemmän  hoitoa  ja  hoivaa  ja 

välimatkat  saattavat  olla  hyvinkin  pitkiä.  Palveluiden  kysynnän  kasvaessa 

ikääntyminen  aiheuttaa  ongelmia  myös  palveluiden  tarjoamiselle.  Väestön 

vanhetessa  myös  työntekijöiden  määrä  vähenee.  Eläkkeelle  siirtyneiden  tilalle  ei 

välttämättä löydy uusia työntekijöitä ja tämä luonnollisesti aiheuttaa työvoimapulaa. 

(Mt., 23–25.)

Kunta-  ja  palvelurakenneuudistus  pyrkii  korjaamaan  tilannetta,  mutta  samalla  se 

aiheuttaa  myös  useita  kysymyksiä.  Kuntakokojen suuretessa päätöksentekoelimet 

siirtyvät  kauemmaksi  suuriin  keskuksiin  ja  syrjäseuduilla  huolta  aiheuttaa 

epävarmuus siitä, tuntevatko päätöksentekijät syrjäseutujen elinolosuhteita (mt., 27.)

Palveluiden rahoitus on myös yksi iso ja hankala kysymys, koska monissa pienissä 

kunnissa  talous  ei  ole  vakaalla  pohjalla  ja  kasvaviin  palvelutarpeisiin  on  entistä 

vaikeampi  vastata.  Uudessa  kunta-  ja  palvelurakenneuudistuksessa  kunnilta 

velvoitetaan useita tehtäviä, mutta samalla uudistuksessa on unohdettu rahoitus. Eli 

vaikka kuntien tulisi tehdä monia asioita, ei rahoitukseen valtion taholta ole tulossa 

uusia ratkaisuja. (Mt., 26-29.)

Maaseutukunnissa  onkin  siis  mietittävä  myös  muita  ratkaisuja  palveluiden 

tuottamiselle,  kuin  kuntaliitokset  ja  rakennemuutokset  (mt.,  12).  Valtion  taholta 

tilanteeseen  on  havahduttu  ja  valtionvarainministeriön,  kauppa-  ja 

teollisuusministeriön  sekä  kilpailuviraston  yhteisen  työryhmän  mukaan 

tulevaisuudessa  on  tehostettava  ja  tuettava  järjestöjen  sekä  yrityksien 

mahdollisuuksia tuottaa palveluita (Cederlöf 2007, 115–116).
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3.3 Kolmannen sektorin rooli

Yhdenvertaisten  palveluiden  turvaamiseksi  on  tulevaisuudessa  entistä  enemmän 

pohdittava  sitä,  kuinka  hyvin  yritykset  sekä  kolmas  sektori  voivat  olla  mukana 

palveluiden tuotannossa ja varsinkin kolmannen sektorin rooli hyvin mielenkiintoinen. 

Useasti  todella  pienin  resurssein  toimivat  järjestöt  eivät  aina  ole  kykeneväisiä 

toimimaan oman jäsenistönsä ulkopuolella, mutta joissakin tapauksissa kolmannen 

sektorin toiminnassa piilee isot mahdollisuudet ja voimavarat.

Kolmannen  sektorin  toimijat  ovat  jo  nykyään  osallisena  joidenkin  kunnallisten 

palveluiden  tuotannossa.  Suurin  osa-alue  on  sosiaalipalvelut,  kuten  esimerkiksi 

päihdehuolto, ensi- ja turvakodit sekä lasten päivähoito. Sosiaalipalveluiden lisäksi 

järjestöjen  rooli  on  suuri  urheilu-,  liikunta-,  nuorisopalvelujen  sekä  vapaa-aika-  ja 

kulttuuritoiminnan  järjestäjänä.  Nämä  ovat  useasti  tärkeitä  harrastus-  ja  vapaa-

aikatoimintoja, joiden hyvinvointivaikutukset ovat ihmisille tärkeitä. (Pihlaja 2010, 32–

33.)  Kolmannen sektorin toimintaan liittyy luonnollisesti  myös haasteita.  Suurimpia 

ovat  rahoitus,  väestön  ikääntyminen  sekä  aktiivisten  toimijoiden  vähyys. 

Samanaikaisesti,  kun  järjestöiltä  odotetaan  entistä  suurempaa  roolia 

palvelutuotannossa,  on  monien  järjestöjen  voimavarat  ehtymässä  monilla  tavoin. 

(Mt., 36–40.)

Rahoitus  on  kolmannen  sektorin  yksi  suurimmista  haasteista.  Useat  kolmannen 

sektorin  toimijat  toimivat  hyvin  pienillä  resursseilla  ja  rahoitus  saatetaan  saada 

pienistä  kunnan  avustuksista,  jäsenmaksuista  ja  joskus  hankerahoituksin. 

Hankerahoitukset  ovat  hetkellisesti  vaurautta  tuova  keino,  mutta  pitkäjänteisyyttä 

niiden avulla on vaikea luoda. (Mt., 40–43.) Koko kolmannen sektorin määritelmään 

ja  sen  rahoitukseen  liittyy  vahvasti  myös  palkkakysymys.  Järjestöjen  toiminta  on 

perinteisesti  koettu  vapaaehtoistyönä,  jota  tehdään  vapaa-ajalla  ja 

harrastusmielessä.  Kuitenkin useasti  järjestöissä tehtävä työ  on vaativaa ja  aikaa 

vievää  ja  siitä  kuuluisi  saada  korvaus,  jotta  toiminta  pysyisi  mielekkäänä.  Monet 

järjestöistä ovatkin palkanneet henkilöstöä töihin. Tämä jakaa mielipiteet vahvasti ja 

varsinkin  maaseutukunnissa  on  yleinen  mielipide  se,  ettei  järjestöissä  voi  olla 

palkattua työtä. On totuttu siihen, että toiminta on talkootyötä ja ammattityö ei ole osa 
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sitä.  Kolmas sektori  käsitteenä on siis hankala ja täsmentymätön ja onkin entistä 

vaikeampaa määritellä sitä, mikä on järjestötyötä ja mikä ei. (Mt., 36–40.)

Väestön  ikääntyminen  on  haaste  myös  kolmannella  sektorilla.  Aktiiviset  toimijat 

vähenevät ja uusien ihmisten mukaan saaminen on hankalaa. Kolmannen sektorin 

toimintaan  liittyy  siis  isoja  haasteita,  mutta  parhaimmillaan  järjestötyö  pystyy 

vastaamaan tulevaisuuden näkymiin siitä, että kunnalliset palvelut tarvitsevat myös 

kolmatta  sektoria  takaamaan  kaikille  yhdenvertaiset  olot.  Erityisesti  sosiaali-  ja 

vapaa-aika palvelut ovat perinteisesti olleet vahvoja kolmannen sektorin toimintaa ja 

niiden jatkuvuus tulisi taata. (Mt., 41.) 

3.4 Hankasalmen sivistystoimen kehittämishanke

Hankasalmen  sivistystoimen  toimintarakenne  on  ollut  käytössä  jo  useita 

vuosikymmeniä  ja  sivistytstoimen  työntekijät  ovat  kokeneet  hallintorakenteet 

epäkäytännöllisiksi  ja  vanhanaikaisiksi.  Niinpä  kesäkuussa  2010  käynnistyi  

hankasalmen  sivistystoimen  kehittämishanke,  jonka  tavoitteena  on  uudistaa 

sivistyspalveluiden  rakenteita  ja  tehostaa  toimintaa  siten,  että  ne  palvelisivat 

kuntalaisten tarpeita paremmin. Hankkeen tarkoituksena on luoda siivistystoimeen 

uudenlainen  palvelumalli,  joka  on  toiminnassa  vuoden  2012  loppuun  mennessä. 

(Hankasalmen kunta 2010b.)

Käytännössä  palvelumallin  uudistus  tarkoittaa  sitä,  että  sivistyspalveluiden  sisällä 

yhteistyötä kehitetään ja vanhoja raja-aitoja kaadetaan. Nyt erillään toimivat kulttuuri 

-,  nuoriso  ja  liikuntatoimet  sekä  kirjasto  ja  kansalaisopisto  on  tarkoitus  saada 

lähemmäs  toisiaan.  Tällä  hetkellä  hyvinkin  erilliset  toimet  vastaavat  kuntalaisten 

hyvinvoinnista  ja  merkittävää  olisi  saada  ne  tekemään  enemmän  yhteistyötä 

keskenään,  jotta  kuntalaisille  voitaisiin  taata  paremmat  palvelut.  Toisaalta 

uudistuksessa  on  tarkoitus  ottaa  myös  hankasalmelaiset  yhdistykset  ja  yhteisöt 

kehitystyöhön mukaan. Kolmas sektori tuottaa jo tällä hetkellä suuren osan kulttuuri-,  

liikunta-, ja nuorisopalveluista, mutta hankkeen tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja 

löytää  uusia  yhteistyömalleja,  jotta  kuntalaisten  mahdollisuudet 

hyvinvointipalveluiden käyttämiseen ja kokemiseen paranisivat. (Mt.)
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Hankkeen valmistelu aloitettiin kesäkuussa 2010 ja syksyn 2010 sekä kevään 2011 

aikana  suunnitteluseminaareja  on  kaikkiaan  seitsemän.  Seminaareihin  osallistuu 

sivistystoimen henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä ja niissä pohditaan uusia malleja 

sekä kehitetään ideoita uudistusta varten. (Mt.) Oma opinnäytetyöni on kiinteä osa 

hanketta  ja  kulttuuri-  ja  vapaa-aikatoimijoille  järjestetyt  seminaarit  antavat  tärkeää 

informaatiota  hanketta  varten.  Tulosten  perusteella  hankkeen  työryhmä  voi 

suunnitella  tulevaisuuden  palvelurakennetta  paremmin  ja  kuntalaisten  tarpeisiin 

tehokkaammin.

4 KEHITTÄMISSEMINAARIT HANKASALMELAISILLE YHDISTYKSILLE

4.1 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmän valinta

Opinnäytetyöni  tutkimuksellisena  lähtökohtana  on  selvittää  hankasalmelaisen 

kolmannen  sektorin  resurssit  toimia  palveluiden  tuottajana  tulevaisuudessa. 

Tutkimuskysymyksinä  ovat  ”Minkälaisia  tulevaisuuden  uhkia  kolmannen  sektorin 

toimintaan  Hankasalmella  liittyy”  ja  ”Miten  Hankasalmen  kunta  voisi  tehostaa 

yhteistyötä  kolmannen sektorin  toimijoiden kanssa.”  Opinnäytetyön  tavoitteena on 

selvittää  hankasalmelaisen  järjestökentän  tilanne  nyt  ja  tulevaisuudessa  sekä 

kartoittaa  uusia  yhteistyömalleja  kunnan ja  kolmannen  sektorin  toimijoiden välille. 

Toimijoilta saamieni tulosten perusteella tavoitteenani on laatia kehittämisehdotuksia 

Hankasalmen kunnalle uusista yhteistyömalleista sekä ottaa kantaa siihen, kuinka 

hyvin  kolmas  sektori  pystyy  olemaan  mukana  palveluiden  tuotannossa 

tulevaisuudessa.

Tutkimusmenetelmäksi  valikoitui  työskentelytapa  nimeltä  tulevaisuusverstas.  Työn 

suunnitteluvaiheessa päätin, että kerään materiaalin hankasalmelaisilta yhdistyksiltä 

kehittämisseminaareissa,  joihin  toimijoita  kutsuttiin  noin  20  per  ilta.  Perinteinen 

keskustelutilaisuus ei  kuitenkaan ollut hyvä vaihtoehto, koska usein keskustelussa 

äänessä ovat ne, joille puheilmaisu on helppoa ja osa keskustelijoista jää sivullisiksi. 

Niinpä tarkoituksena oli saada kerättyä kirjallista materiaalia, jolloin kaikki tilaisuuteen 
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osallistuvat saavat mielipiteensä kuuluviin ja työni mahdollisimman hyvän ja laajan 

aineiston. Tähän tarkoitukseen tulevaisuusverstas oli hyvä työskentelytapa.

Tulevaisuusverstas on malli, joka kehittyi 1950-luvun keskivaiheilla ranskassa. Se on 

menetelmä,  jossa  ihmiset  kokoontuvat  yhteen  ja  miettivät  yhdessä  parempia 

tulevaisuuden  kuvia.  Siinä  kritisoidaan  nykyhetkeä  ja  asetetaan  nykyhetken  asiat 

ongelmalliseen  muotoon.  Eli  pohditaan,  mikä  tässä  hetkessä  on  huonoa  ja 

minkälaisilla tulevaisuuden kuvilla sitä voitaisiin parantaa. (Savander 1987, 1-4.)

Tulevaisuusverstas  jakautuu  tyypillisesti  valmisteluvaiheeseen  ja  kolmeen 

verstasvaiheeseen.  Valmisteluvaiheessa päätetään paikka,  tilaisuuteen kutsuttavat 

tahot,  teemat  sekä  suunnitellaan  illan  kulku.  Itse  verstasvaihe  jakautuu 

ongelmavaiheeseen,  mielikuvitusvaiheeseen  sekä  todellistamisvaiheeseen. 

Ongelmavaiheessa esitetään kaikki aiheeseen liittyvät negatiiviset asiat ja ongelmat. 

Mielikuvitusvaiheessa esitetään ongelmiin  ratkaisuja ja  haaveita  sillä  periaatteella, 

että  kaikki  olisi  mahdollista.  Todellistamisvaiheessa  pohditaan  mahdollisuuksia 

toteuttaa  uusia  ideoita  muistaen  todelliset  resurssit  ja  mahdollisuudet. 

Tulevaisuusverstaan ominaispiirre on se, että kaikki vastaukset ja ideat kirjoitetaan 

isoille  paperiarkeille.  Tällöin  materiaali  jää  muistiin  kaikkien  nähtäville  ja  samalla 

kaikki  pääsevät  demokraattisesti  sanomaan mielipiteensä.  (Jungk & Müllert  1987, 

13–14.) Tämän vuoksi menetelmä oli paras vaihtoehto omalle työlleni.

Tulevaisuusverstasta  voidaan  pitää  kvalitatiivisen  ja  kvantitatiivisen  tutkimuksen 

välimuotona. Tulevaisuusverstaissa syntyneet ideat ja vastaukset pisteytetään. Näin 

saadaan  selville  tärkeimmiksi  koetut  ja  eniten  kannatusta  saaneet  ajatukset. 

Verstaissa saadaan siis numeerista tietoa, jonka perusteella tulevaisuusverstas on 

osaksi kvantitatiivinen menetelmä. Kvalitatiivisuus on kuitenkin merkittävämpi piirre 

kyseisessä menetelmässä, koska verstaisiin kootaan harkinnanvarainen otos sekä 

kysytään asioita, kuten miten ja millainen. (Heikkilä 1998, 16–17.)
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4.2 Kehittämisseminaarien toteutus ja valmisteluvaihe

Kehittämisseminaarien valmistelu alkoi marraskuussa 2010. Kokosin Hankasalmen 

kunnan Internet-sivuilta löytyvän yhdistysrekisterin  pohjalta kaikkien hankasalmella 

toimivien yhdistysten tiedot. Rekisterin mukaan yhteisöjä Hankasalmella on yhteensä 

130 (Hankasalmen kunta 2011c). Oli siis selvää, että kutsuttavien yhteisöjen määrää 

oli rajoitettava niin aikataulullisista, kuin resurssisyistäkin. 

Alkuvaiheessa rajasin  pois  kaikki  poliittiset  järjestöt.  He saavat  äänensä kuuluviin 

kunnanvaltuustossa, joten kutsuminen kehittämisseminaareihin ei  ollut  tarpeellista. 

Rajasin pois myös kalastuskunnat ja metsästysseurat, sillä ne toimivat usein oman 

jäsenistönsä  sisällä  ja  toiminta  on  seurojen  välillä  hyvin  samankaltaista.  Kutsu 

lähetettiin  Hankasalmen  kalastusalueelle  sekä  Hankasalmen 

riistanhoitoyhdistykselle,  joten  he  omalta  osaltaan  toivat  näkemyksensä 

seminaareihin  metsästys-  ja  kalastusasioissa.  Paikallisen  yhdistyskentän  hyvin 

tuntevan  Hankasalmen  kunnan  liikuntasihteeri  Reino  Valkosen  kanssa  kävin  läpi 

yhdistyslistan  ja  hänen  kanssaan  rajasimme  pois  kaikki  hiljaiset  yhdistykset,  eli 

sellaiset  joiden  toiminta  oli  taantunut  tai  loppunut  kokonaan.  Esitin  alustavan 

kutsuttavien listan sivistystoimen kehittämishankkeen työryhmälle ja he saivat vielä 

antaa  oman  mielipiteensä  kutsuttavista.  Lopulta  kutsuttavia  toimijoita 

kehittämisseminaareihin kertyi kaikkiaan 64 (Liite 1).

Päätin,  että  seminaareja  pidetään  yhteensä  kolme  samansisältöistä.  Jokaiseen 

kutsuttiin 20 toimijaa ja yhdessä kehittämishankkeen työryhmän kanssa päätimme, 

että  pyrin  kutsumaan  iltoihin  mahdollisimman  erilaisia  toimijoita,  jotta  jokaisessa 

seminaarissa  asioita  käsiteltäisiin  useasta  eri  näkökulmasta.  Seminaaripaikaksi 

valikoitui Hankasalmen Aseman kylällä sijaitseva kulttuuritila, joka soveltui paikaksi 

hyvin. 

Joulukuussa  2010  soitin  jokaiselle  kutsuttavalle  toimijalle  ja  varmistin  heidän 

yhteystietonsa. Tämä sen vuoksi, että useat yhteystiedot olivat vanhentuneet ja tällä 

keinoin oli hyvä myös hieman alustaa kutsuttavia tulevista seminaareista. Varsinaiset 

kutsut  lähetettiin  postilla  ja  sähköpostilla  viikolla  51.  Kutsussa  pyydettiin 
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ilmoittautumaan seminaareihin  sekä  asetettiin  kolme valmistavaa  kysymystä,  joita 

toimijat voisivat miettiä etukäteen (Liite 2).

Seminaarit  pidettiin  tammikuussa  2011  viikoilla  2  ja  3.  Loppujen  lopuksi  niihin 

osallistui 35 kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijaa ja 43 henkilöä (Liite 3). Otosta voidaan 

pitää hyvänä, sillä kutsutuista toimijoista yli puolet osallistui. Kehittämisseminaarien 

verstasvaiheet  johdin  yhdessä  Hankasalmen  kunnan  kulttuurituottaja  Ellinoora 

Auvisen kanssa. Päädyimme valmisteluvaiheessa siihen, että sovellamme perinteistä 

tulevaisuusverstaan työskentelytapaa siten, että se vastaa tarpeisiimme parhaiten. 

Päätimme,  että  säilytämme  perinteisestä  tulevaisuusverstaasta  ongelma-  sekä 

mielikuvitusvaiheen.  Todellistamisvaiheen  korvasimme lyhyellä  yhteiskeskustelulla, 

jonka  anti  oli  tässä  tapauksessa  tärkeämpää  kuin  perinteinen  todellistamisvaihe. 

Lisäksi mielikuvitusvaiheessa syntyneet ideat annettiin  Hankasalmen sivistystoimen 

kehittämishankkeen työryhmälle, joka omalta osaltaan pohti ideoiden todellistamista. 

Seminaareissa  saimme  paljon  hyvää  materiaalia  sekä  ajankohtaista  tietoa,  joita 

Hankasalmen kunta pystyi hyödyntämään kehittämistyössään heti. Kaiken kaikkiaan 

seminaarien valmisteluprosessi onnistui hyvin.

4.3 Seminaarien verstasvaiheet

Tammikuussa  2011  pidetyt  Hankasalmen  kunnan  vapaa-aikapalveluiden 

kehittämisseminaarit olivat verstasvaiheiltaan kaikki samansisältöisiä. Ne jakautuivat 

kolmeen  osaan  ja  noudattivat  tulevaisuusverstas  -menetelmää  soveltavin  osin. 

Seminaarien  henkilöstöön  kuului  itseni  ja  Ellinoora  Auvisen  lisäksi  Hankasalmen 

kunnan  liikuntasihteeri  Reino  Valkonen,  Hankasalmen  kirjastonjohtaja  Sari 

Kanniainen,  Hankasalmen  kunnan  nuorisotyöntekijä  Hanna  Piiparinen  sekä 

Hankasalmen  kunnan  yhteisötaiteilija  Suvi  Rehell.  He  toimivat  seminaareissa 

avustajina  tehden  muun  muassa  muistiinpanoja,  ottaen  valokuvia  sekä  hoitaen 

kahvitarjoilun.  Ellinoora  Auvisen  kanssa  toimimme  tilaisuuden  vetäjinä. 

Verstasvaiheiden kulku oli suunniteltava ja harjoiteltava tarkasti ennen ensimmäistä 

kehittämisseminaaria. Tämä oli tärkeää, sillä valmistelematon ja epävarma tyyli olisi 

vaikuttanut  osallistujiin ja luotettavuus olisi  kärsinyt.  Niinpä pohdimme osallistujilta 
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kysyttäviä  kysymyksiä  tarkasti  sekä  harjoittelimme  tilaisuuden  kulun  ennen 

ensimmäistä seminaaria. 

Seminaarien  ensimmäisessä,  eli  ongelmavaiheessa  osallistujille  esitettiin  kaksi 

kysymystä: ”Mitä uhkia tai haasteita näette omassa toiminnassanne?” ja ”Minkälaista 

tukea  yhteisönne  kaipaisi?”.  Kysymykset  oli  aseteltu  seminaaritilaan  tyhjien 

paperiarkkien  yläpuolelle.  Näille  arkeille  osallistujat  saivat  kysymyksen  asettelun 

jälkeen  käydä  vastaamassa  kysymyksiin  niin,  että  he  kirjoittivat  vastaukset  ja 

ajatukset  post-it  -lapuille  ja  liimasivat  laput  kysymyksen  alle  tyhjälle  paperiarkille. 

Tässä vaiheessa oli  oleellista,  että vastaaminen tapahtui  hiljaisuuden vallitessa ja 

siten, ettei kukaan alkanut arvostelemaan toisten vastauksia. Tämä oli tärkeää sen 

vuoksi,  että  näin  jokainen  kirjoitti  rohkeasti  kaiken  sen,  mitä  asiasta  ajatteli  ja 

hiljaisuus takasi keskittymisrauhan. 

Kun kaikki ajatukset oli kerrottu post-it -lapuille ja liimattu kysymysten alle, yhdessä 

osallistujien kanssa jaottelimme vastaukset omiin ryhmiin. Monet vastauksista olivat 

samansisältöisiä  ja  tällä  ryhmittelyllä  saimme  yhteneväiset  vastaukset  omaksi 

kokonaisuudekseen. Esimerkiksi sanalle ”raha” on monta synonyymia, kuten talous, 

taloudellinen tilanne, rahan vähyys ja niin edelleen. Jaottelun jälkeen oli  vuorossa 

pisteytys.  Osallistujille  jaettiin  viisi  pistelappua,  jotka  he  saivat  käydä  liimamassa 

omasta  mielestään  tärkeimpien  ajatusten  kohdalle.  He  saivat  antaa  kaikki  viisi 

pistettä samalla ajatukselle, jokaisen pisteen eri ajatukselle tai kaksi pistettä yhdelle,  

kolme toiselle ja niin edelleen. Pisteytyksen seurauksena saimme esiin osallistujien 

mielestä kaikkein merkittävimmät ajatukset ja vastaukset kysymyksiin ”Mitä uhkia tai  

haasteita  näette  omassa  toiminnassanne?”  ja  ”Minkälaista  tukea  yhteisönne 

kaipaisi”. (Liite 4.)

Tärkeimmiksi  osoittautuneista vastauksista  nostimme yhdessä osallistujien kanssa 

uudet  otsikkokysymykset  seuraavaan,  eli  ideointivaiheeseen.  Tässä  vaiheessa  oli 

tarkoituksena ideoida ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin, joihin osallistujat saivat 

seuraavaksi  miettiä  ratkaisuehdotuksia  sillä  periaatteella,  että  jos  kaikki  olisi 

mahdollista. Ideointi sai siis olla vapaata ja luovaa ja jälleen vastaukset kirjoitettiin 

post-it -lapuille hiljaisuuden vallitessa.
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Kun kaikki ideat oli kirjoitettu, oli vuorossa sama prosessi kuin ongelmavaiheessa, eli 

jaottelimme yhdessä osallistujien kanssa samankaltaiset vastaukset yhteen ja tämän 

jälkeen osallistujat pisteyttivät parhaimmat ideat samalla periaatteella kuin aiemmin. 

Loppujen lopuksi  saimme siis  osallistujilta parhaimmat ideat  siihen,  mitä voitaisiin 

tehdä ja toteuttaa, jotta kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden toiminta olisi helpompaa ja 

kuinka Hankasalmen kunta voisi paremmin tukea heitä. Ongelma- ja ideointivaiheen 

jälkeen  pidimme  vielä  lyhyen  keskusteluhetken,  jossa  osallistujat  saivat  vapaasti 

kertoa mielipiteitään ja ajatuksiaan yleisesti  sekä esiin nousseista aiheista.  Nämä 

keskustelut tallennettiin muistiinpanoin.

4.4 Tutkimusmenetelmän arviointi

Tutkimusmenetelmään  sekä  järjestettyihin  kehittämisseminaareihin  sisältyi  lukuisia 

haasteita  ja  mahdollisuuksia,  joiden  tiedostaminen  ennen  seminaareja  sekä 

analysointi seminaarien jälkeen on tärkeää. Merkittävää on tarkastella seminaarien 

onnistumista  sekä  valmisteluprosessia  niin  seminaarin  järjestäjien,  kuin  myös 

osallistujien kannalta. Osallistujilta keräsimme seminaarin lopuksi palautteen, jonka 

avulla voidaan arvioida tilaisuuden onnistumista kohderyhmän näkökulmasta. 

Tulevaisuusverstas -menetelmä oli itselle täysin uusi. Ellinoora Auviselle se kuitenkin 

oli ennestään tuttu ja se helpotti paljon seminaarien valmistelua. Valmisteluvaiheessa 

kohtasimme kuitenkin muutamia ongelmia, joiden ratkaisemista oli harkittava tarkasti. 

Ensimmäinen  ongelmista  oli  osallistujille  asetettavat  kysymykset.  Alkuperäisen 

suunnitelman mukaan oli tarkoitus asettaa osallistujille viisi kysymystä:  ”Minkälaista 

tukea yhteisönne kaipaisi? Yhdistys/yritys kunnan vapaa-aikapalveluiden tuottajana,  

ongelmat,  heikkoudet,  haasteet?  Mitä  uhkia  tai  haasteita  näette  omassa  

toiminnassanne?  Mitä  mahdollisuuksia  näette  vapaa-ajantoiminnassa  

Hankasalmella?  Miten  kunta  voisi  entistä  paremmin  tukea  erilaisten  yhteisöjen  

toimintaa?”

Olimme jo suunnitelleet illan kulun näiden kysymysten mukaan, kun aloimme pohtia 

kysymysten tarpeellisuutta ja niiden ymmärtämistä. Huomasimme, että esimerkiksi 

kysymys:  ”Yhdistys/yritys  kunnan  vapaa-aikapalveluiden  tuottajana,  ongelmat,  

heikkoudet,  haasteet?”  oli  liian  monimutkainen  ja  vaikeasti  ymmärrettävä.  Sana 
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vapaa-aikapalvelut  saattoi  jo  itsessään  olla  liian  vaikeaselkoinen  ja  toisaalta 

saisimme  tähän  kysymykseen  saman  vastauksen  kysymyksellä:  ”Mitä  uhkia  tai  

haasteita näette omassa toiminnassanne?”  Niinpä jätimme sen kysymyksen pois. 

Samankaltaisuutta oli myös kysymyksissä: ”Minkälaista tukea yhteisönne kaipaisi?”  

sekä  ”Miten  kunta  voisi  entistä  paremmin  tukea  erilaisten  yhteisöjen  toimintaa?”  

Näistäkin  päätimme  rajata  jälkimmäisen  kysymyksen  pois.  Lopulta  päädyimme 

ainoastaan  kahteen  kysymykseen,  koska  näin  seminaari  pysyisi  jäntevänä  ja 

selkeämpänä. Kysymykset ”Minkälaista tukea yhteisönne kaipaisi?” sekä ”Mitä uhkia 

tai haasteita näette omassa toiminnassanne?” olivat helposti ymmärrettäviä ja niiden 

avulla saisimme vastauksia niihin aiheisiin, joihin halusimmekin.

Toinen  merkittävä  ongelma  liittyi  omaan  puheilmaisuun  sekä  esitystapaan. 

Tulevaisuusverstasmenetelmä on työskentelytapana melko sekava, jos sitä ei tunne 

etukäteen.  Niinpä seminaarien alussa pidetyissä  puheenvuoroissa oli  muistettava, 

että osallistujat eivät olleet mahdollisesti ennen tutustuneet tähän työskentelytapaan. 

Oli siis tärkeä puhua sellaista kieltä, jonka kaikki ymmärtäisivät. Tämä seikka nousi 

esiin myös puhuttaessa palveluiden tuotannosta sekä Hankasalmen sivistystoimen 

kehittämisestä.  Kieli  muuttui  helposti  erilaisia  termejä  käyttäväksi  ja  tämä saattoi 

luoda  osallistujille  epävarman  ja  epäselvän  olotilan.  Niinpä  harjoittelimme  omat 

puheemme  ennen  ensimmäistä  seminaaria  siten,  että  kuuntelimme  toisiamme  ja 

sanoimme heti, jos puhe meni liian vaikeaselkoiseksi. 

Näiden  kysymysten  muokkauksen  sekä  puheilmaisuun  huomion  kiinnittämisen 

jälkeen seminaarit onnistuivat mielestäni hyvin. Saimme pidettyä seminaarit tiiviinä ja 

selkeinä ja osallistujat osasivat ohjeistusten jälkeen toimia, kuten pitikin. Haasteita 

syntyi  hiljaisuuden pitämisestä ja siitä, että eri vaiheiden välillä keskustelu meinasi 

yltyä  liian  vilkkaaksi  ja  jouduimme  muutamaan  otteeseen  muistuttamaan,  että 

keskustelulle  on  varattu  oma  aika  seminaarin  lopulla.  Osallistujat  olivat 

motivoituneita, eikä turhautuneisuutta ollut juurikaan ilmassa. Ainoastaan muutama 

osallistuja hieman naureskeli menetelmälle, mutta heiltäkin saimme hyviä vastauksia.

Osallistujilta  kerätyn  palautteen  perusteella  voidaan  todeta,  että  myös  he  kokivat 

pääosin  tilaisuuden  tärkeäksi  ja  hyvin  järjestetyksi.  Palautelomakkeita  täytettiin 

kaikkiaan 41 kappaletta ja suurin osa niistä oli yhden sanan palautteita, joiden tuoma 
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tietoarvo  on  vähäinen.  Joukossa  oli  kuitenkin  myös  useita  palautteita,  joissa  oli 

rakentavia  ajatuksia liittyen seminaarien työskentelytapaan ja yleisesti  käsiteltyihin 

aiheisiin.  Kolmessa  palautelomakkeessa  nostettiin  esille  seikka,  että  olisi  ollut 

tehokkaampaa  jos  seminaareissa  olisi  ollut  läsnä  samanlaisia  toimijoita.  Yhtenä 

iltana  olisimme  kutsuneet  liikunta-  ja  vapaa-aika  toimijat,  toisena  yritykset, 

kolmantena  tukitoiminnot  ja  niin  edelleen.  Palautteen  mukaan  kyseessä  ollut 

työpajatyöskentely  ei  sovi,  kun  paikalla  on  monenlaisia  toimijoita,  koska  silloin 

vastaukset  tarkoittavat  eri  asioita,  kun  näkökulma  on  toimijoiden  välillä  erilainen. 

Tämä  oli  tärkeä  palaute,  jonka  sisältöä  on  hyvä  pohtia.  Seminaarien 

valmisteluvaiheessa  kävimme  kyseistä  asiaa  läpi  ja  yhdessä   sivistystoimen 

kehittämishankkeen  työryhmän  kanssa  päädyimme  juuri  siihen,  että  iltoihin 

kutsumme  mahdollisimman  erilaisia  toimijoita,  koska  silloin  rajat  sekoittuisivat  ja 

toimijat tekisivät yhteistyötä nimenomaan yli toimintarajojen. Tätä asiaa on kuitenkin 

syytä pohtia tarkemmin, jos uusia seminaareja järjestetään. 

Yhdessä  palautteessa  seminaari  arvioitiin  hieman  hidastempoiseksi  ja  ajan  olisi 

voinut käyttää palautteen mukaan tehokkaammin. Suurimassa osassa palautteista 

työskentelytapaa kuitenkin pidettiin tehokkaana, hyvänä, raikkaana ja ennen kaikkea 

pidettiin  tärkeänä  sitä,  että  kyseisiä  tilaisuuksia  järjestetään.  Palautteen  mukaan 

seminaareja voidaan pitää onnistuneina kaikin puolin.
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5 KEHITTÄMISSEMINAARIEN TULOKSET

Tässä  luvussa  esittelen  Hankasalmen  kunnan  vapaa-aikapalveluiden 

kehittämisseminaareissa saadut tulokset ja esiin nousseet tärkeimmät teemat. Otan 

huomioon  osallistujien  kirjoittamat  kirjalliset  vastaukset,  keskustelutilanteissa 

syntyneet  ajatukset  ja  palautelomakkeisiin  kirjatut  kehittämisehdotukset.  Korostan, 

että  tässä  luvussa  esittelen  ne  asiat,  jotka  itse  koen  tämän  työn  kannalta 

merkitykselliseksi  käsitellä.  Kehittämisseminaareissa  saatiin  lukuisia  vastauksia  ja 

osa  niistä  oli  sellaisia,  joiden  käsitteleminen  tässä  yhteydessä  on  turhaa. 

Hankasalmen kunta on saanut kaiken kehittämisseminaareissa kerätyn materiaalin 

käyttöönsä ja he voivat paneutua kaikkiin esiin nousseisiin vastauksiin ja ajatuksiin.

5.1 Mitä uhkia tai haasteita näette omassa toiminnassanne?

Kyseinen  kysymys  esitettiin  jokaisessa  kehittämisseminaarissa  ja  tämän  johdosta 

tulokset  on  helppo  koota  yhteen.  Tulosten  arviointikriteerinä  käytän  osallistujien 

suorittamaa pisteytystä,  eli  suurimmaksi uhkaksi  tai  haasteeksi  koettu asia on se, 

joka on saanut eniten pisteitä. Toiseksi suurimmaksi uhkaksi tai haasteeksi taas se, 

joka on kerännyt pisteitä seuraavaksi eniten ja niin edelleen. Esittelen kolme isointa 

uhkaa tai haastetta, koska ne keräsivät pisteitä selvästi muita vastauksia enemmän. 

Suurimmaksi  uhkaksi  tai  haasteeksi  koettiin  aktiivisten  toimijoiden  väheneminen. 

Tähän  vaikuttaa  useat  eri  asiat,  jotka  nousivat  seminaareissa  esiin  omina 

kokonaisuuksinaan. Ensinnäkin talkoovoimaa on nykyään vaikea löytää. Ihmisiä on 

vaikea  sitouttaa  toimintaan  ja  he  saattavat  karttaa  luottamustoimien  aiheuttamaa 

työmäärää. Kun uusien ihmisten mukaan saaminen on vaikeaa tarkoittaa se sitä, että 

työtehtävät kasautuvat tietyille aktiivisille henkilöille, jolloin heidän jaksamisensa on 

vaakalaudalla.  Tähän  asiaan  konkreettisesti  liittyy  ikääntymisen  tuomat  ongelmat. 

Useat  ihmiset  ovat  toimineet  yhdistyksissä  aktiivisesti  jo  monta  vuosikymmentä, 

mutta jossain vaiheessa tulee eteen tilanne, että he eivät enää ikänsä vuoksi jaksa 

tai pysty tekemään heille sovittuja työtehtäviä. Ikääntyminen on siis ongelma, jolla on 
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suora vaikutus siihen, että uusien aktiivisten toimijoiden ja talkoovoiman saaminen 

mukaan toimintaan on tulevaisuuden elinehto. 

Uusia toimijoita ja aktiiveja tulee löytää siis nuorista ihmisistä, mutta tämä oli myös 

asia,  joka  nähtiin  tulevaisuuden  isona  haasteena  tai  uhkana.  Nuoria  on  entistä 

vaikeampi  saada  mukaan toimintaan,  koska  nykyajan  harrastusmaailma on  hyvin 

erilainen,  kun  vielä  vaikkapa  kaksi  vuosikymmentä  sitten.  Sosiaalinen  media  ja 

esimerkiksi  videopelit  ovat  luoneet  sellaisen  nuorten  maailman,  johon  on  vaikea 

mahduttaa aktiivista kansalaistoimintaa. 

Nämä edellä mainitut asiat nousivat seminaareissa esiin kaikki omina haasteina tai 

uhkina.  Ne  pisteytettiinkin  omina  aihepiireinään,  mutta  mielestäni  niitä  on  hyvä 

tarkastella yhtenä isona kokonaisuutena. Ikääntymisen lääkkeeksi olisi tärkeä löytää 

uusia aktiiveja ja nuoria, mutta se on nykypäivänä iso haaste. Yhteensä nämä kolme 

osa-aluetta, eli ikääntyminen, aktiivisten toimijoiden väheneminen ja nuorten mukaan 

saaminen keräsi yhteensä 50 pistettä. 

Toiseksi  suurimmaksi  uhkaksi  tai  haasteeksi  koettiin  taloudellinen  tilanne.  Tähän 

liittyi myös useita eri näkökulmia, mutta ne kaikki liittyvät jollain lailla rahan vähyyteen 

tai taloudellisen tilanteen heikkenemiseen. Yhdistysten rahoitus koettiin haasteeksi, 

kuin  myös  kunnallisen  ja  valtiollisen  rahoituksen  väheneminen.  Yhdistysten 

taloudellisen tilanteen ja julkisen rahoituksen ongelmien lisäksi nostettiin esiin myös 

yksittäisten ihmisten ja perheiden taloudelliset haasteet. Hankasalmella voi olla pitkät 

välimatkat harrastuspaikoille ja tämä luonnollisesti on myös taloudellinen kysymys, 

kuin myös lasten kerhotoiminnan kustannusten kasvu. Raha aiheuttaa haasteita siis 

monesta  eri  näkökulmasta  tarkasteltuna  ja  yhteensä  nämä  kaikki  näkökulmat 

keräsivät 20 pistettä.

Kolmanneksi  suurimmaksi  uhkaksi  tai  haasteeksi  nähtiin  hyvän  yhteistyön  puute. 

Myös  tässä  asiassa  näkökulmia  on  useita  ja  haasteita  aiheuttivat  monet  asiat. 

Yhteistyötä  kaivataan  lisää  toimijoiden  kesken  ja  Hankasalmen  kunnan  kanssa. 

Tällaista  yhteistyötä  voisi  olla  esimerkiksi  yhteiset  tapaamiset  ja  toiminnan 

suunnitteleminen niin, että päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. Hyvän yhteistyön esteenä 
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voi  osallistujien  mukaan  olla  kuppikuntaisuus  tai  yhteistyökykyisten  henkilöiden 

puute. Yhteensä yhteistyöhön liittyvät uhkat tai haasteet saivat 12 pistettä.

Näiden kolmen edellä  mainitun uhkan tai  haasteen lisäksi  seminaareissa kirjattiin 

useita eri uhkia tai haasteita. Monet niistä olivat kuitenkin niin täsmennettyjä jonkin 

toimijan  omaan  toimintaan,  ettei  niitä  voi  käsitellä  osana  laajempaa  viitekehystä. 

Seminaareissa  nousi  paljon  myös  esiin  uhkia  tai  haasteita,  jotka  eivät  saaneet 

juurikaan  pisteitä,  mutta  ovat  kuitenkin  tärkeitä  ottaa  huomioon.  Näitä  olivat 

esimerkiksi toimitilojen puute, kulkuyhteydet ja pitkät välimatkat, asenteet ja hiipuva 

kyläyhteisö.

5.2 Minkälaista tukea yhteisönne kaipaisi?

Toinen  ongelmavaiheessa  esitetty  kysymys  oli  parhaimpien  tukimuotojen 

selvittäminen.  Myös  tämä  kysymys  kysyttiin  jokaisessa  kehittämisseminaarissa  ja 

pisteytyksen perusteella tulokset on hyvä koota yhteen. 

Tärkeimmäksi  tueksi  koettiin  taloudellinen  tuki,  joka  sai  22  pistettä.  Tuki  pitää 

sisällään kaikki avustukset ja stipendit. Raha on merkittävä tukimuoto ja sen tämäkin 

tulos  osoittaa.  Seuraavaksi  tärkeimmäksi  tueksi  nähtiin  hyvä  yhteistyö,  joka  pitää 

sisällään  yhteisiä  koulutuksia,  tapaamisia,  virkistystapahtumia  ja  parempaa 

tiedottamista toimijoiden kesken. Yhteistyötuki  keräsi yhteensä 20 pistettä.  Näiden 

kahden selkeästi tärkeimmiksi koettujen aiheiden jälkeen hajonta oli suurta muiden 

vastausten  kohdalla.  Yhteneväisiä  useassa  vastauksessa  oli  kytkös  kunnan 

suuntaan.  Esimerkiksi  nettisivujen  tekemiseen  toivottiin  kunnan  apua  ja  erilaiset 

asiantuntijatehtävät koettiin kunnan taholta hyväksi tukitoimeksi. Näitä voisivat olla 

esimerkiksi  avustusmahdollisuuksista  tiedottaminen  ja  avustushakemusten 

konsultointi.  Lisää  työntekijöitä  ja  talkoolaisia  toivottiin  myös  tämän  kysymyksen 

kohdalla ja ne keräsivät yhteensä 14 pistettä. Toisin sanoen uudet vapaa-ehtoiset 

olisivat erittäin tärkeä tukitoimi. 

Vastauksissa  oli  iso  kirjo  tämän  kysymyksen  kohdalla.  Säilytys-  ja  näyttelytiloja 

toivottiin  useassa  vastauksessa  ja  kunnan  rooli  koettiin  tärkeänä.  Merkittävää  on 
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huomata,  että  toimijoiden  uhkien  ja  haasteiden  sekä  hyvien  tukitoimien 

selvittämisessä  oli  selkeät  yhteneväisyydet.  Raha,  ihmiset  ja  hyvä  yhteistyö  ovat 

sekä isoja haasteita, että hyviä tukitoimia.

5.3 Ideointivaiheen tulokset

Ideointivaiheessa  luotiin  ongelmavaiheessa  esitettyjen  kysymysten  pohjalta  uudet 

kysymykset/otsikot.  Otsikoiksi  muodostuivat  tärkeimmiksi  ajatuksiksi  nousseet 

vastaukset kysymyksiin ”Mitä uhkia tai haasteita näette omassa toiminnassanne?” ja 

”Minkälaista  tukea yhteisönne kaipaisi?”.  Ideointivaiheessa tarkoituksena oli  luoda 

suurimmille  haasteille  ja  parhaimmille  tukimuodoille  ratkaisuehdotuksia.  On 

merkillepantavaa,  että  jokaisessa  seminaarissa  samat  uhkat  ja  haasteet  koettiin 

suurimmiksi  ja  samat  tukimuodot  tärkeimmiksi.  Niinpä  ideointivaiheessa  esitettiin 

jokaisessa  seminaarissa  samat  kysymykset  ja  nyt  voidaan  tarkastelu  keskittää 

aihepiireihin: raha/taloudellinen tuki, uudet vapaa-ehtoiset ja yhteistyö/yhteistoiminta.

Taloudellisen  tilanteen  paranemiselle  ja  rahalähteiden  lisäämiselle  tärkeimmäksi 

ratkaisuksi  koettiin  hanke-  ja  avustusrahoitukset  sekä  niistä  tiedottaminen. 

Yhdistyksille  suunnattu  varainhankintakurssi  sai  myös  kannatusta  ja  kuuluu 

mielestäni  osaksi  hanke-  ja  avustusrahoituksen  hakemista.  Nämä  kolme  asiaa 

muodostavat  yhden  ison  osa-alueen  hyvistä  ratkaisuehdotuksista  taloudellisen 

tilanteen  paranemiselle.  Hankerahoitusta  jaetaan  paljon,  mutta  monet  yhdistykset 

eivät  tiedä niistä tai  eivät  osaa hakea niitä.  Tämä on yksi  iso ongelma, johon on 

helppo löytää ratkaisuja. Yhteensä nämä kolme asiaa keräsivät yhteensä 24 pistettä. 

Tämän  osa-alueen  jälkeen  hajonta  oli  muissa  ratkaisuehdotuksissa  suurta. 

Ideointivaiheen  tarkoituksena  on  ideoida  asioita  mahdollisimman  laajasti  ja  ilman 

rajoitteita  ja  mahdollisesti  tämän  johdosta  syntyi  paljon  ajatuksia,  jotka  ovat 

ideatasolla  mielenkiintoisia,  mutta  käytännön  toteuttamiseen  epärealistisia.  Näitä 

olivat  muun  muassa  kirkon  myynti,  yhteislotto  ja  5000  kuntalaisen  lisääminen. 

Hanke-  ja  avustusrahoituksen  lisäksi  muutamia  hyviä  ja  toteuttamiskelpoisia 

ideoitakin  syntyi.  Yksi  tällainen  oli  esimerkiksi  ostopalvelut  yhdistyksiltä,  jolloin 

yhdistys  myisi  omaa osaamistaan muille  yhdistyksille  ja tahoille  ja näin kartuttaisi  
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omaa varallisuuttaan. Tätä toimintaa toki harjoitetaan jo eri  muodoissa, mutta sen 

lisääminen on mahdollista. 

Ratkaisuehdotuksissa  kannatusta  keräsi  myös  toive,  että  Hankasalmen  kunnan 

myöntämät  avustukset  olisivat  suuremmat  ja  että  avustuksia  kohdennettaisiin 

paremmin. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa toivottiin erilaisten tempausten, kuten 

arpajaisten  ja  myyjäisten  muodossa  siten,  että  niiden  tuotoilla  rahoitettaisiin 

yhdistysten toimintaa. 

Uusien aktiivisten toimijoiden mukaan saamiselle ratkaisuehdotuksia syntyi  todella 

runsaasti.  Huomioin  tässä  tarkastelussa  kaikki  toimijat  sisältäen  talkoolaiset, 

työntekijät  ja  nuoret.  Suurimmaksi  ja  tärkeimmäksi  osa-alueeksi  koettiin  parempi 

tiedottaminen  useasta  näkökulmasta.  Ensinnäkin  tiedottamista  kaivattiin 

ennakkoluulojen vähentämiseksi ja siksi,  että ihmiset yksinkertaisesti  tietäisivät  eri 

järjestöjen  toiminnasta  enemmän.  Tiedottamiskanavia  voisivat  olla  nettisivut, 

paikallislehti,  toiminnan  esitteleminen  koulutunneilla  ja  sosiaalinen  media.  Näistä 

kaksi  jälkimmäistä  olisivat  erityisesti  nuorille  suunnatussa  tiedottamisessa tärkeitä 

kanavia.  Paikallislehteen  ehdotettiin  sarjaa,  jossa  esiteltäisiin  järjestötoimintaa. 

Tiedottaminen kokonaisuutena keräsi 25 pistettä.

Hyvät  porkkanat  ja  kannustukset  koettiin  tärkeäksi  asiaksi,  jotta  uusia  ihmisiä 

saataisiin toimintaan mukaan. Aina ei riitä, että toiminnasta tulee hyvä mieli,  vaan 

tunnustus  ja  kannustus  omasta  työstä  aktivoivat  ihmisiä  toimimaan  jonkin  asian 

puolesta  uudelleen.  Kannustukset  ja  porkkanat  keräsivät  10  pistettä.  Erään 

ehdotuksen  mukaan  olisi  tärkeää,  että  yhdistykset  tarkastelisivat  omaa  toimintaa 

kriittisesti  ja  olisivat  valmiita  muuttamaan  toimintatapojaan,  jotta  uudet  ihmiset 

kiinnostuisivat  yhdistyksestä.  Tämä  pätee  erityisesti  nuorten  kohdalla  ja  monissa 

yhdistyksissä toiminta olisi muokattava siten, että se kiinnostaisi nuoria ja olisi hyvä 

vaihtoehto  nykyajan  nuorten  harrastusmaailmassa.  Omien  toimintatapojen 

muokkaaminen sai  5 pistettä.  Nuorilta  olisi  myös kysyttävä,  millaista toimintaa he 

haluavat. Tämä ajatus keräsi 7 pistettä.

Yhteistyön  paranemiselle  tärkeimmäksi  ratkaisuksi  nähtiin  toimijoiden  yhteiset 

tapahtumat. Näitä voisivat olla esimerkiksi messut tai avoimien ovien päivät, jossa 
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hankasalmelaiset  toimijat  yhdessä  esittelisivät  omaa  toimintaansa  kuntalaisille. 

Tapahtumat voisivat olla myös toimijoiden sisäisiä, joiden tarkoituksena olisi koota 

järjestöjä  yhteen  ja  katsoa  mitä  kukin  tekee  ja  voisivatko  tehdä  keskenään 

yhteistyötä. Yhteiset tapahtumat keräsivät kaikkiaan 29 pistettä. 

Tärkeäksi  ratkaisuehdotukseksi  koettiin  ”sateenvarjo”,  joka  koordinoisi  järjestöjen 

toimintaa.  Tämä  taho  voisi  pitää  yllä  sähköpostilistaa,  tapahtumakalenteria  ja 

koordinoisi järjestöjen välistä toimintaa. Näin tieto erilaisista tapahtumista ja vaikka 

avustusmahdollisuuksista kulkisi paremmin. Kaikkiaan ”sateenvarjo” eri toimintoineen 

keräsi 17 pistettä.

Muita  hyviä  ehdotuksia  yhteistyön  paranemiselle  oli  muun  muassa  yhteistyö 

naapurikuntien kanssa ja osaamispankki, joka olisi  esimerkiksi  Internet-sivu, johon 

olisi  listattu  kaikki  hankasalmelaiset  yhdistykset  ja  heidän  osaamisalueensa  ja 

mahdolliset myytävät palvelut.

5.4 Keskusteluissa ja palautteissa esiin nousseet asiat

Jokaisen kehittämisseminaarin päätteeksi pidettiin lyhyet yhteiset keskusteluhetket, 

joissa osallistujat saivat vielä vapaasti kertoa omia ajatuksiaan ja näkemyksiään esiin 

nousseista  asioista  ja  teemoista.  Käyn  läpi  keskusteluissa  esiin  nousseet 

oleellisimmat asiat, sekä palautelomakkeet, joihin osallistujat olivat myös kirjoittaneet 

ajatuksiaan. 

Rahoituksen  lisäämisestä  sekä  avustusten  hakemisesta  esiin  nousi  seikka,  että 

useasti  hankkeet  ovat  suuruusluokaltaan liian suuria  pienten yhdistysten tarpeille. 

Rahoitusmahdollisuuksista  tiedottamiselle  parhaimmaksi  kanavaksi  nähtiin 

sähköposti,  joka  ei  kuitenkaan  tavoita  kaikkia.  Niinpä  myös  muut  kanavat,  kuten 

paikallislehti,  henkilökohtaiset  kirjeet  ja  ilmoitustaulut  koettiin  tärkeiksi. 

Paikallislehteen liittyen ehdotettiin,  että järjestöille ja yhdistyksille olisi  oma palsta, 

jota  ylläpitäisi  esimerkiksi  kunta.  Siellä  toimijat  voisivat  tiedottaa  omasta 

toiminnastaan  niin,  että  se  ei  olisi  liian  kallista.  Tällä  hetkellä  paikallislehden 

ilmoitukset koetaan liian kalliiksi, eikä lehdessä ole tapahtumapalstaa.
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Yhdistyskoulutus  koettiin  keskusteluissa  tarpeelliseksi  ja  sisältönä  koulutuksessa 

voisivat  olla  esimerkiksi  verotusasiat  ja  tapahtumien  järjestämiseen  liittyvä 

lainsäädäntö.  Tarpeelliseksi  koettiin  myös  Hankasalmen  kunnalla  työskentelevä 

yhteyshenkilö,  joka pitäisi  yllä  yhdistysten  yhteystietoja  ja  tapahtumia.  Yhdistyksiä 

olisi myös hyvä koota yhteen kaksi tai kolme kertaa vuodessa ja näissä tapaamisissa 

he voisivat  verkostoitua ja vaihtaa kenties omia palveluitaan. Keskusteluissa esiin 

nousi myös asia, että kunta voisi ostaa yhdistysten palveluita, eikä vain hyödyntää 

niitä. Tämä pätee esimerkiksi liikenneohjauksen kohdalla, jota nykyään velvoitetaan 

tekemään ilman korvausta.

Kehittämisseminaarien  päätteeksi  osallistujilta  kerättiin  kirjallinen  palaute 

seminaareista.  Muutamat  osallistujat  olivat  kirjoittaneet  vielä  ajatuksia  itse 

käsitellyistä aiheista palautelomakkeisiin. Useassa palautteessa osallistujat toivoivat 

seminaarien  ideoinnin  jälkeen  konkreettista  toimintaa,  etteivät  asiat  jäisi  vain 

ideointitasolle,  vaan  ne  vietäisiin  käytäntöön.  Palautteissa  toivottiin  myös  lisää 

yhteistyötä  kunnan  taholta  eri  yhteisöjen  kanssa ja  toivottiin,  että  vastaavanlaisia 

tilaisuuksia  järjestettäisiin  lisää.  Yhdessä  palautteessa  nostettiin  esiin  asia,  että 

kunnan tulisi  enemmänkin tukea yhdistysten sijasta enemmän yritysten  toimintaa. 

Yrityksen tuottavat ja työllistävät ja yhdistyksiä tukemalla kunta vaikeuttaa yrittäjien 

liiketoimintaa.  Jos  kunta  tukee  jotain  toimintaa,  olisi  tärkeää,  ettei  se  vääristä 

kilpailua.

27



6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

6.1 Kehittämisseminaarien tulosten johtopäätökset

Tutkimuksellisena lähtökohtana oli  selvittää  hankasalmelaisten kulttuuri-  ja  vapaa-

aikatoimijoiden  kehittämisajatuksia  Hankasalmen  kunnan  toiminnasta. 

Tutkimusmenetelmävaiheessa  tutkimuskysymyksiksi  täsmentyivät  ”Minkälaisia 

tulevaisuuden uhkia kolmannen sektorin toimintaan Hankasalmella liittyy?” ja ”Miten 

Hankasalmen  kunta  voisi  tehostaa  yhteistyötä  kolmannen  sektorin  toimijoiden 

kanssa?”.  Tammikuussa 2011 järjestetyt  Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden 

kehittämisseminaarit  antoivat  vastauksia  asetettuihin  tutkimuskysymyksiin 

kiitettävällä  tavalla.  Seminaareissa  saatiin  useita  vastauksia  ja  ajatuksia,  joita 

Hankasalmen kunta pystyy tulevaisuudessa hyödyntämään.

Merkittävimmät  uhat  voidaan  jakaa  kolmeen  osa-alueeseen.  Hankasalmelainen 

järjestökenttä  kaipaa  kipeäsi  lisää  uusia  aktiivisia  ihmisiä  toimintaan  mukaan, 

taloudellinen tilanne on haastava ja yhteistyötä niin toimijoiden, kuin Hankasalmen 

kunnan välillä tulee tehostaa, jotta uhat voidaan kääntää mahdollisuuksiksi. Tulokset 

kertovat laajemmasta yhteiskunnallisesta tilanteesta ja Hankasalmelta kerätyt tiedot 

vastaavat  osaltaan  niihin  ongelmiin,  joita  on  havaittu  ympäri  maan.  Rahoituksen 

epävarmuus, väestön ikääntyminen sekä toimijoiden vähyys ovat esimerkiksi monesti 

esteenä  sille,  ettei  kolmannen  sektorin  roolia  palveluiden  tuotannossa  pidetä 

kovinkaan realistisena (Pihlaja 2010, 69).

Rahoituksen  epävarmuuden  suurimpana  ongelmana  näen  sen,  ettei  kolmannen 

sektorin toimijoilla ole aina tietoa ja taitoa rahoittaa toimintaansa. Suomessa jaetaan 

vuosittain paljon rahaa erinäisiin hankkeisiin ja projekteihin ja kolmannen sektorin 

toimijoilla  on  hyvät  mahdollisuudet  saada  tätä  rahaa.  Ensimmäinen  ongelma 

muotoutuu siitä, ettei toimijoilla aina ole tietoa kaikista rahoitusmahdollisuuksista ja 

jos on, rahaa ei osata hakea. Useissa pienemmissä yhdistyksissä ei välttämättä ole 

henkilöä,  joka osaisi  laatia  avustus-  ja hankehakemuksia. Mainittakoon tosin,  että 

monet avustuksista ovat usein liian isoja pienten yhdistysten tarpeisiin. 
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Kolmannen sektorin toimijoilta puuttuu usein myös uskallus tai taito tuotteistaa omaa 

toimintaansa.  Hankasalmella  on  useita  yhdistyksiä,  joilla  on  kalusto-  tai 

henkilöstöresursseja  sellaisiin  tarpeisiin,  jotka  ovat  hyödynnettävissä  laajasti. 

Esimerkiksi  järjestysmiestoiminta  tai  äänentoiston  vuokraus  voisivat  olla  sellaisia 

palveluita, joilla yhdistykset voisivat rahoittaa omaa toimintaansa. Tämä on asia, joka 

syntyäkseen vaati  yhdistysten omaa panostusta ja aikaa. Ulkopuoliset tahot voivat 

olla  konsultoimassa  kyseistä  toimintaa,  mutta  itse  tuotteistaminen  yhdistysten  on 

järjestettävä itse.

Aktiivisten ihmisten ja toimijoiden puute on iso haaste nyt ja tulevaisuudessa. Siihen 

liittyy  oleellisesti  väestön  ikääntyminen  sekä  nuorten  aktivoinnin  haastavuus. 

Hankasalmella  on  ollut  pitkät  perinteet  talkoohengestä  ja  se  on  kantanut  näihin 

päiviin  saakka.  Nykyään  ihmiset  ovat  kuitenkin  rajoittuneita  oman  vapaa-aikansa 

suhteen ja mielellään panostavat sen aikansa itseensä tai perheeseen ja aktiivinen 

kansalaistoiminta  vähenee.  Kyse  on  niin  ikään  isosta  yhteiskunnallisesta 

muutoksesta,  johon  lääkkeeksi  voidaan  pohtia  sitä,  pitäisikö  yhdistysten  ja 

toimijoiden  muuttua  maailman  mukana.  Olisiko  toiminnasta  tehtävä  enemmän  ja 

enemmän  nykypäivän  näköistä,  jota  värittävät  sosiaalinen  media  ja 

nopeatempoisuus.  Onko  perinteisten  yhdistysten  toiminta  liian  vanhanaikaista 

nykyiseen  maailmaan?  Uudistaminen  on  varmasti  lääke  ainakin  nuorten  mukaan 

saamiselle, mutta toisaalta on myös tärkeä vaalia perinteitä ja säilyttää perinteiden 

mukanaan tuoma arvokkuus, joka voi isolla uudistamisella kadota.

Mitä  pienempiin  yhteisöihin  katsotaan,  sitä  tärkeämpää  niissä  on  hyvä  ja  terve 

yhteistyö. Kehittämisseminaareissa tämä nousi kolmantena keskeisenä asiana esiin 

kysyttäessä tulevaisuuden haasteita tai uhkia. Hankasalmi on pieni maaseutukunta, 

jonka  voimavarana  on  nimenomaan  yhteisöllisyys  ja  yhdessä  tekeminen.  On 

järjetöntä,  jos  samankaltaista  toimintaa  järjestävät  yhdistykset  alkavat  kilpailla 

keskenään  pienistä  osallistujamääristä.  Pikemmin  on  ensiarvoisen  tärkeää,  että 

yhdistykset  yhdistävät  voimavaransa  ja  hyvällä  yhteistyöllä  kehittävät  toistensa 

toimintaa.
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6.2 Kehittämisehdotukset Hankasalmen kunnalle

Toisena tutkimuksellisena kysymyksenä selvitettiin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden 

ehdotuksia  sille,  kuinka  Hankasalmen  kunta  voisi  tehostaa  yhteistyötä  heidän 

kanssaan.  Yleisesti  voidaan  todeta,  että  yhteistyötä  kaivataan  lisää  monesta  eri 

näkökulmasta.  Kehittämisseminaareista  kerätyn  palautteen  perusteella  toimijat 

kokivat  todella  positiiviseksi  asiaksi  sen, että  kehittämisseminaarit  oli  järjestetty ja 

vastaavia tapahtumia kaivattiin lisää.  Niillä voitaisiin juuri  vaikuttaa niihin uhkiin ja 

haasteisiin, joita hankasalmelainen yhdistyskenttä tulevaisuudessa näkee.

Merkittävin toimenpide, jonka mielestäni Hankasalmen kunta voisi toteuttaa, on ottaa 

”kattojärjestön” rooli.  Kunta voisi  toimia kokoavana voimana ja toimia yhteistyössä 

kolmannen  sektorin  kanssa  järjestäen  heille  esimerkiksi  koulutuksia,  pitää  yllä 

sähköpostilistaa,  konsultoida  avustusten  hakemisissa,  tiedottaa  yhdistysten 

tapahtumista ja järjestää yhteistapaamisia. Tämä vaatii kunnan organisaatiossa sen, 

että  henkilöstöstä  määrätään  yksi  vastuuhenkilö,  joka  toimii  yhdyshenkilönä 

Hankasalmen kunnan ja hankasalmelaisten toimijoiden välillä. Tämä vastuuhenkilö 

olisi  ainoa  linkki,  jonka  kautta  yhdistykset  voisivat  tiedottaa  omista 

jäsenistömuutoksista tai tapahtumista Hankasalmen kunnalle. Tällöin toiminta pysyisi 

selkeänä ja kaikki tietäisivät kuka vastaa kolmannen sektorin asioista.

Yhteyshenkilö  toimisi  sektorirajat  ylittäen  niin,  että  kaikki  hankasalmelaiset 

yhdistykset olisivat  hänen tiedottamisen ja ylläpidon piirissä. Tärkeä olisi  kuitenkin 

täsmentää,  että  hän  vastaisi  vain  tiedotus-,  ylläpito-,  ja  päivitystoimenpiteistä,  eli 

pitäisi  yllä  yhdistysten  yhteystietoja,  sähköpostilistaa ja ottaisi  vastaan yhdistysten 

tiedotteita tapahtumista ja päivittäisi ne Hankasalmen kunnan tapahtumakalenteriin. 

Laajemmat  asiat,  kuten  konsultointi  avustusten  haussa,  koulutukset  sekä 

yhteistapaamiset  taas  olisivat  Hankasalmen  kunnan  henkilöstön  erityisosaajien, 

kuten kulttuurituottajan, liikuntasihteerin ja nuorisotyöntekijän vastuulla.

Tämän kaiken taustalla on se ajatus,  että  Hankasalmen kunta toimisi  yhdistysten 

yläpuolella  kehittäen ja  ylläpitäen  aktiivista  yhteistyötä  niin  toimijoiden välillä  kuin 

suhteessa kuntaan.  Tällä  hetkellä  Hankasalmella  tehdään kyllä  yhteistyötä,  mutta 

seminaareissa saatujen tulosten perusteella sitä kaivataan paljon lisää. Hyvällä  ja 
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toimivalla  yhteistyöllä  voitaisiin  myös  osaltaan  ratkaista  rahoituksen  ja  uusien 

ihmisten mukaan saamisen haasteisiin. 

Kolmannen  sektorin  ottaminen  kunnallisten  palvelujen  tuotantoon  mukaan  on  iso 

kysymys. Hankasalmen kunnan sivistystoimessa meneillään oleva kehittämishanke 

pyrkii  selvittämään  sitä  mahdollisuutta,  kuinka  realistista  olisi  palvelujen  tuotanto 

osittain  kolmannen  sektorin  voimin.  Kehittämisseminaareissa  pyrittiin  selvittämään 

tätä asiaa ja  tulokset  antavat  asialle  suunnan.  Mielestäni  kolmatta  sektoria  ei  voi 

ottaa palvelujen tuotantoon nopealla aikataululla. Se on tehtävä asteittain ja ensin on 

yhdistysten omat toimintatavat ja resurssin sille asteelle, että heidän oma toimintansa 

on vakaata ja sellaista, jolla on näkymät pitkälle tulevaisuuteen. Tämä saavutetaan 

nimenomaan  hyvällä  yhteistyöllä  Hankasalmen  kunnan  kanssa  siten,  että  kunta 

tukee  yhdistyksiä  niiden  kaipaamin  toimenpitein.  Näitä  ovat  jo  edellä  mainitut 

koulutukset, tiedotusapu, sähköpostilista ja niin edelleen.

Vasta  tämän  jälkeen  on  realistista  sitouttaa  yhdistyksiä  kunnallisten  palveluiden 

tuotantoon.  Vielä  tällä  hetkellä  kolmannen  sektorin  toiminta  ei  ole  niin  vakaalla 

pohjalla,  että  yhdistykset  voisivat  merkittävästi  kasvattaa  palvelujen  tuotantoaan. 

Hankasalmen  kunnan  on  siis  syytä  luoda  suunnitelma  sille,  kuinka  nopeasti 

yhdistysten  palveluiden  tuotanto  on  mahdollista.  Siihen  on  sisällytettävä 

aikataulusuunnitelma  ja  budjetti  ja  ensisijaisesti  on  hyvällä  kunnan  ja  toimijoiden 

välisellä yhteistyöllä tarkoitus parantaa kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia 

siten, että tulevaisuudessa ne pystyvät palveluiden tuotantoon osallistumaan. Tämä 

voi  viedä useamman vuoden,  mutta  esimerkiksi  vuoden 2011 loppuun mennessä 

voitaisiin käynnistää säännöllinen ja organisoitu tukitoiminta ja vuoden 2012 lopulla 

katsoa,  mitä  tuloksia  on  saatu  aikaan.  Tämän  jälkeen  voidaan  luoda  pidemmän 

aikavälin  suunnitelma  sille,  että  kolmas  sektori  otetaan  kunnallisten  palvelujen 

tuotantoon mukaan.
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7 POHDINTA

Suomalainen kansalais- ja järjestötoiminta on murroksessa. Perinteinen talkoohenki, 

jonka historian tapahtumat Suomeen loi, on vähitellen katoamassa. Sodat yhdistivät 

kansaa ja  jälleenrakennus 1940-  ja  50-luvuilla  käynnisti  suomessa aatteen,  jossa 

naapuria  autettiin  jokapäiväisissä  askareissa  ja  yhdessä  tekemisellä  pidettiin  yllä 

huvielämää ja aktiivista kansalaistoimintaa. Vuosikymmenten vaihtuessa ja maailman 

muuttuessa  tuo  henki  on  enemmän  ja  enemmän  hiipunut  ja  nykypäivän  ihmiset 

haluavat  ensisijaisesti  panostaa  oman  vapaa-aikansa  itseensä,  eivätkä  toisten 

hyväksi.  Tämä luo  nykyajan  järjestö-  ja  kansalaistoimintaan  isoja  haasteita,  jotka 

vaikuttavat  kolmannen  sektorin  toimijoiden  jokapäiväiseen  toimintaan  ja  asettaa 

pienemmät yhdistykset jopa lopettamisuhan alle. 

Hankasalmelaisille  kulttuuri-  ja  vapaa-aikatoimijoille  järjestetyt  kehittämisseminaarit 

pyrkivät selvittämään toimijoiden tilannetta Hankasalmella. Tarkoituksena oli  saada 

selville kolmannen sektorin  tämän hetkinen tilanne ja millaisena he tulevaisuuden 

toimintansa  kokevat.  Taustalla  oli  Hankasalmen  sivistystoimen  kehittämishanke, 

jonka  yhtenä  tavoitteena  on  selvittää  voitaisiinko  paikalliset  kolmannen  sektorin 

toimijat ottaa kunnallisten palveluiden tuotantoon mukaan entistä laajemmin. 

Kehittämisseminaarit antoivat hyödyllistä tietoa kolmannen sektorin toimijoiden tilasta 

ja ennen kaikkea osoittivat sen, että sivistyspalvelurakenteen muuttaminen siten, että 

kolmas  sektori  on  siinä  mukana  nykyistä  laajemmin  palveluiden  tuottajana,  ei 

nopealla aikavälillä ole mahdollista. Monet yhdistyksistä toimivat tällä hetkellä pienin 

resurssein  ja  voimavarat  kuluvat  oman toiminnan  ylläpitämiseen.  Tähän  yhtälöön 

uusien toimintamallien tuominen ja vaatimusten kasvattaminen ei ole realistista. Se 

vaatii  hyviä  yhteistyömalleja  Hankasalmen  kunnan  taholta  ja  suunnitelmallista 

toimintaa,  jotta  yhdistysten  omat  voimavarat  on  ensin  saatu  sille  tasolle,  että  he 

pystyvät  näkemään  tulevaisuutensa  valoisana.  Vasta  sen  jälkeen  on  mahdollista 

kasvattaa heidän rooliaan kunnallisten palveluiden tuotannossa.
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Opinnäytetyöprosessi  oli  äärimmäisen  mielenkiintoinen  ja  antoisa.  Omat  vahvat 

siteet  Hankasalmelle  olivat  luoneet  itselleni  tietyn  kuvan  paikkakunnasta  ja  siellä 

tapahtuvasta  toiminnasta.  Olen  ollut  mukana  myös  erään  hankasalmelaisen 

yhdistyksen toiminnassa ja nähnyt järjestömaailmaa siitä näkökulmasta. Tämän työn 

myötä pääsin aistimaan hankasalmelaisen yhdistyskentän tilaa ja asenteita uudesta 

asemasta ja se muutti joitain käsityksiäni. 

Mielsin  Hankasalmen  paikkakunnaksi,  jossa  yhdessä  tekemisellä  ja  hyvällä 

positiivisella  energialla  luotiin  toimintaa  ja  tapahtumia,  jotka  olivat  mielestäni 

poikkeuksellisia. Toisiin pieniin paikkakuntiin verrattuna näin Hankasalmen paikaksi, 

jossa  perisuomalainen  kateellisuus  ja  ihmisten  väliset  ristiriidat  olivat  vieraita 

käsitteitä.  Hankasalmella  työskennellessäni  huomasin  näiden  ongelmien  kuitenkin 

vaikeuttavan  toimintaa  myös  siellä.  Hyvää  yhteistyötä  paikkakunnalla  tehdään  ja 

esimerkiksi  osa  kulttuuritoimijoista  suunnittelee  toimintaansa  yhdessä  siten,  että 

päällekkäisyyksiä  pyritään välttämään. Tämän kaltainen yhteistyö  kaipaa kuitenkin 

lisää uusia toimijoita ja yhteistyötä monesta näkökulmasta on tehostettava.

Koen,  että  onnistuin  opinnäytetyössäni  saavuttamaan asettamani  tavoitteet.  Työn 

tärkein  tavoite  oli  selvittää  Hankasalmen kunnalle  paikallisten  kulttuuri-  ja  vapaa-

aikatoimijoiden  kehittämisajatuksia  kunnan  palveluista.  Tämä  saavutettiin  ja 

Hankasalmen kunta sai laajan materiaalin, jossa 35 hankasalmelaista toimijaa esittää 

omia mielipiteitään ja kehittämisajatuksia toimintaan liittyen. Toivon, että oman työni  

kautta  pystyn  vaikuttamaan  siihen,  että  Hankasalmen  kunta  ja  hankasalmelaiset 

kulttuuri-  ja  vapaa-aikatoimijat  pystyvät  kehittämään  toimintaansa  ja  että 

tulevaisuuden Hankasalmella on uudenlainen sivistystoimi, jonka yhtenä ja vahvana 

osana on aktiiviset ja osaavat hankasalmelaiset kolmannen sektorin toimijat.
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LIITTEET

LIITE 1 KEHITTÄMISSEMINAAREIHIN KUTSUTUT TOIMIJAT
1. Eläkeliiton HS-yhdistys ry
2. Hankasalmen kalastusalue
3. Kuvataideyhdistys Hantai
4. Musiikkiyhdistys
5. Peuranlinna
6. Pohjola Norden
7. HankUA
8. HS Hehku
9. Hevosystäväinseura
10. Itä-Hankasalmen kyläyhdistys
11. Aseman kyläyhdistys
12. Kärkkäälän kyläyhdistys 
13. Kärkkäälän nuorisoseura
14. Ev.lut seurakunta 
15. Ortodoksit
16. Häkärinteet
17. Puutarhaseura
18. SPR
19. Työvoimapakki
20. 4H
21. Hankasalmen eläkkeensaajat
22. Hankasalmen maaseutuyhdistys
23. Helkanuoret
24. Kameraseura
25. Kihveli soikoon
26. Villa Mathilda
27. HS Hanka
28. HS Ratsastajat
29. Latu ja Polku
30. Sauvamäen kyläyhdistys
31. Ristimäen kyläyhdistys
32. Niemisjärven kylätoimikunta
33. Säkinmäen kyläseura
34. Helluntaiseurakunta
35. Rauhanyhdistys
36. Revontuli
37. Partiolippukunta kuuhankaset
38. Mielenterveys tuikku 
39. Omaishoitajat ja läheiset
40. Kennelkerho
41. Palomiehet
42. Kuoroyhdistys Hanko
43. Hankasalmen eläkeläiset
44. Hankasalmen sotaveteraanit
45. Hankasalmen riistanhoitoyhdistys
46. Hanka-Erä
47. Kalevalaiset naiset 
48. Aseman martat
49. Helmu
50. Ratamestarin talo
51. Sepän galleria
52. Niemisjärven palloseura
53. Pirttimäen pyrintö
54. Kallioahon kylätoimikunta
55. Murtoisten kyläyhdistys
56. Venekosken kyläyhdistys 
57. Venekosken nuorisoseura
58. Kankaisten kylätoimikunta
59. Vapaaseurakunta
60. Sirius
61. MLL
62. Lions Club
63. Yrittäjät
64. Sotainvalidien Veljesliitto
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LIITE 2

HANKASALMEN KUNTA KUTSU

11/5/2011

Tervetuloa Hankasalmen kunnan vapaa-aikapalveluiden kehittämisseminaariin
keskiviikkona 19.1.2011 klo 18
Asemankylän koulun kulttuuritilaan (Kuuhankavedentie 39)

Vuorovaikutteisen seminaarin tarkoituksena on vapaa-ajan yhdistysten, 
yritysten ja muiden toimijoiden kanssa yhdessä miettiä, miten palveluita 
tulisi Hankasalmella kehittää ja tuottaa tulevaisuudessa.

Voitte etukäteen miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• - Mitä uhkia tai haasteita näette omassa toiminnassanne?
• - Mitä mahdollisuuksia näette vapaa-ajantoiminnassa 

Hankasalmella?
• - Miten kunta voisi entistä paremmin tukea erilaisten yhteisöjen 

toimintaa?

Seminaari liittyy kunnan sivistystoimessa käynnissä olevaan 
kehittämistyöhön. Tarkoituksena on kehittää kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisotoimen sekä kirjaston ja kansalaisopiston toimintaa siten, että 
kuntalaisille pystyttäisiin yhteistyössä yhteisöjen kanssa tarjoamaan 
tulevaisuudessa entistä parempia, kuntalaisten tarpeita ja toiveita 
vastaavia vapaa-ajanpalveluita.

Tarjolla on pientä iltapalaa. Tervetuloa!

Ilmoitattehan saapumisestanne perjantaihin 7.1.2011 mennessä 
- Antti Heikkiselle, puh. 050 524 2913 tai 014 2671481 tai 

antti.heikkinen@hankasalmi.fi 
- tai Ellinoora Auviselle, puh. 040 523 0648, 

ellinoora.auvinen@hankasalmi.fi
- Mikäli ehdotettu seminaariaika ei käy aikatauluihinne, otattehan 

yhteyttä, niin  katsotaan löytyisikö jostain muusta seminaarista 
vielä tilaa.

 
Sivistyslautakunnan puolesta,

Eila Laulajainen-Malkki
vs. sivistystoimenjohtaja

Hankasalmen kunta Puhelin Telefax Sähköposti
Keskustie 41 (014) 2671 000 (014) 2671 400 etun.sukun@hankasalmi.fi
41520 Hankasalmi 
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LIITE 3 KAIKKI KEHITTÄMISSEMINAAREIHIN OSALLISTUNEET TOIMIJAT

Yhdistys/toimija Osallistunut henkilömäärä
EL-Hankasalmen yhdistys 1
HS Pohjola-Norden 1
HS Kameraseura 2
Hankasalmen Hehku ry 1
Hankasalmen kalastusalue 1
Kallioahon kylätoimikunta Edellinen edustaja
Kallioahon maamiesseura Edellinen edustaja
Hankasalmen Kalevalaiset naiset ry 1 + edellinen edustaja
Hankasalmen Aseman Martat Edellinen edustaja
Kansalaisopisto Edellinen edustaja
SPR Hankasalmen osasto 2
Hantai Ry 2
Ev. lut. Seurakunta 3
4H-yhdistys 1
Häkärinteet 1
Hankasalmen työvoimapakki 1
Hankasalmen omaishoitajat ja läheiset 1
Hankasalmen ratsastajat 2
Kihveli Soikoon! 1
Lomakeskus Revontuli/Revontuli Golf 2
Sauvamäen kylätoimikunta 1
Jyväskylän Sirius 1
Hankasalmen mielenterveys Tuikku ry 1
Helluntaiseurakunta 1
Hankasalmen latu ja polku 2
Hankasalmen Hanka 3
Murtosten kyläyhdistys 2
Pirttimäen Pyrintö ry 1
Vapaaseurakunta 2
Helmu ry 1
Riistanhoitoyhdistys 1
Ratamestarin talo 1
Ristimäen kyläyhdistys ry 1
Hankasalmen sotaveteraanit 1
Niemisjärven kylätoimikunta 1
YHTEENSÄ: 35 yhdistystä/toimijaa YHTEENSÄ: 43 henkilöä
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LIITE 4

Kuva tulevaisuuvertaassa syntyneestä paperiarkista. Post-it lapuilla lukee 

ratkaisuehdotuksia aktiivisten toimijoiden mukaan saamiselle ja pienet valkoiset 

laput ovat pisteytyslappuja. Tällä menetelmällä kerättiin tulevaisuusverstaiden 

ideat talteen. (Kuva: Suvi Rehell)
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