Miksi kylähanke järjestettiin?
Rauman kaupungin tuottama ennaltaehkäisevä ikäihmisten toiminta keskittyy taajama-alueille. Kylillä asuu
kuitenkin 27% kaupungin eläkeläisistä! Kylätoiminta mahdollistaa yhteisöllisen ja sosiaalisen toiminnan
lähipalveluna kyläläisille. Kylätoiminta on monisukupolvista toimintaa, jossa osallisena ikäihmiset ovat sekä
toimijoita, että edunsaajia. Kylän ikäihmiset voivat järjestää itselleen omaa toimintaa.
Kylähanke tehtiin aloittamaan ja tukemaan kylätoimintaa ja luomaan ikäihmisille lisää yhteisöllisyyttä,
osallisuutta ja virkistystä. Nämä keinot lisäsivät voimavaroja ja sosiaalista toimintakykyä sekä ehkäisivät
syrjäytymistä.
Rauman vanhuspalvelut mahdollisti hankkeen Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA ry:n rahoituksella.
TAVOITTEENA OLI
Juurruttaa kylille itseohjautuvaa, mielekästä, ikäihmisille suunnattua toimintaa, joka lisää sosiaalisia
suhteita ja asukkaiden osallisuutta. Toiminnalla tavoiteltiin ja saavutettiin:
- kyliin lähipalveluja.
- lisää yhteistyötä.
- kylien kehittämistä.
- ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämistä.

Kylähankkeen tavoitteet tähtäsivät siihen, että ikäihmiset saisivat asua mahdollisimman kauan omissa
kodeissaan.
HANKKEEN PÄÄTAVOITE
Tavoitteena on alkaneen toiminnan jatkuminen itseohjautuvasti hankkeen jälkeen.
MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET
• Kylien yhteistapaaminen 20 osallistujaa.
- Yhteistapahtumaa ei järjestetty.
• Yksittäiset tilaisuudet eri kylissä 80 (10 tilaisuutta, 8 osallistujaa)
- Osallistujia esittelytilaisuuksissa (19 tilaisuutta, keskimäärin 14 osallistujaa)
• Säännölliset kylätapaamiset 768 (= 8 kylää, 8 osallistujaa, 12 x)
= yht. 868 aktivointitilaisuuksiin osallistunutta
- Säännöllisessä kylätoiminnassa mukana oli (12 kylää, keskimäärin 12 osallistujaa,
keskimäärin14x)
=Kylähankkeen aikana tapahtui yhteensä 2087 osallistumista.

Kylähankkeen lopussa järjestettiin toiminnan jatkumisen vahvistamiseksi lopputilaisuus, johon osallistui 52
kyläläistä ja yhteistyökumppania.
Hankkeeseen osallistuvia yhteistyökumppaneita arvioitiin osallistuvan 20 kpl: Kaupunki, kyläyhdistykset,
mahdolliset muut yhdistystoimijat, yrittäjät ja esiintyjät.
- Hankkeeseen osallistuvia yhteistyökumppaneita oli 60kpl: Kaupungin toimialueista (9),
kyläyhdistykset (12), muut yhdistystoimijat (11), yrittäjät (9) ja vapaaehtoistoimijat (16) ja
muut hankkeet (3).
YHTEISÖLLISYYS JA OSALLISUUS
Toiminnan hyödyt tulivat sekä tekijälle itselleen, että toiminnan kohteelle.

ARVOKASTA JA ARVOSTETTAVAA TOIMINTAA
Osallistuessaan kylätoimintaan on vapaaehtoistoimija, joka on arvokas toimi nykyaikana.
Hyöty ei jää itselle ja muille, vaan hyödyntää koko yhteiskuntaa.
On tutkittu, että vapaaehtoistyöhön sijoitettu euro tuottaa
yhteiskunnallisesti runsaat 6 euroa yhtä talkootyötuntia kohti
laskettuna.
Ikäihmisissä on valtavasti jaettavaa osaamista ja voimavaraa.

MITÄ KYLÄHANKKEESSA TEHTIIN?
Alkukartoituksen jälkeen kyläluudan toimeen kuului ideointia, innostamista, järjestämistä, kahvin keittoa…
Suunniteltiin yhdessä tekijälähtöistä toimintaa. Toiminta oli erilaista eri kylillä. Toimintaa suunniteltiin ja
tehtiin yhdessä kyläyhdistysten ja muiden toimintaryhmien kanssa.

Tuolijumppaa
Tuolijumppaa jumpattiin Anttila-Voiluodon
kylätalolla. Omalta kylältä löytyi jumpan vetäjä,
liikunnanohjaaja Paula Niemi. Paula veti jumppaa
myös Vermuntilan rukoushuoneella.
Ruonalla, Tiilivuorella, Sorkassa jumpattiin myös,
mutta videon tai oppaiden ja Kyläluudan
avustuksella.

TIEDON JAKAMISTA
Anttila-Voiluodolla ja Vermuntilassa oltiin kiinnostuneita kuulemaan muistiterveydestä. Muistiluotsin
Minna Reunanen vieraili Vermuntilan rukoushuoneella ja Anttila-Voiluotolaiset osallistuivat luentoon ja
tutustuivat samalla värkkäyspiirin toimintaan.

Tiilivuorella kiinnosti terveyttä edistävä
ravitsemus, josta kertomaan tuli Rauman
kaupungin ravitsemusterapeutti Annimaija
Leppimäki.
Terveyden edistämiseen liittyy myös
kylätapahtumat, jossa tiilivuorelainen Arja
Lavonius esitteli Smoothie- juomien
valmistamista. Juomia maisteltiin Tiilivuorella ja
Kaukolassa.

VIERAILUT KYLISSÄ
Kylien välinen yhteistyö eteni, kun kylät vierailivat toistensa luona. Kylien lisäksi tutustuttiin niiden
yhdistystoimintaan. Kylien välinen keskusteli avasi uusia näkökulmia, antoi vertaistukea ja vinkkejä
toimintaan sekä rakensi verkostoa. Anttila-Voiluoto vieraili Lapissa.

Sorkkalaiset tutustuivat Kaukla Iidojen toimintaan ja Kauklaisten kylätaloon ja Siiklauomaan.

Vermuntilalaiset vierailivat Lapissa.

Kaukola teki kesäretken kotipuutarhaan ja Kodisjoen kauppaan, jossa tavattiin maaseudun kehittä
misessäkin mukana ollutta kauppiasta Jaana Varviota.

Kaupunkilaisia ja yksittäisiä kyläläisiä vieraili myös toisten kylien tapahtumissa, mikä oli ilahduttavaa.

Kaukolassa, Ruonalla ja Tiilivuorella tutustuttiin
omaan kylään ja sen paikkoihin kyläkävelyllä.
Kylien paikoilla oli yllättäviä kertomuksia.

Kevät houkutteli luontoretkille. Kaukolalaiset ja
ruonalaiset retkeilivät tutustuen kylänsä
historiaan ja luontokohteisiin

Hyrsynkirkko, Kaukola

Kaukolan metsissä ja Kuljun kodalla eväsretkellä.

Ruonalaiset retkellä

Sorkkalaisille luontainen paikka
retkeillä oli meri ja saaristo. Kuva
Nurmeksesta.

Tiilivuorelaiset patikoivat luontopolun Eurajoen Rikantilassa. Luontoretkille saatiin monesti opastusta
Rauman Ladun Ari Väinölältä.
ATK-HARJOITTELUT

Aikakautemme välttämätön taito käyttää tietotekniikkaa apuna, innosti harjoituksiin erityisesti Kaarolla.
Kari Koivisto ohjasi Kaaron koululla koko kevään ajan. Opettelu oli hauskaa, kun otti rennon asenteen ja
nautti palan kerrallaan.

Leo Kivirauma kävi ohjaamassa
Vermuntilassa. Sorkkalaiset saivat
neuvoa Nuortentyöpajan Riku
Peltomaalta. Nihattulan koululla oli
apuna 4H-kerhon Ira Vastamäki

HISTORIA
Yhteinen asia puhututtaa aina. Yhdessä muistelu
oli kovin suosittua ja sitä tehtiinkin kaikissa kylissä
muodossa tai toisessa. Joissakin se jäi
kahvikeskustelujen tasolle, mutta esimerkiksi
Kortelassa järjestettiin vanhojen valokuvien
katseluita ja Kaarolla etsittiin paikkatietoja
kirjastosta käsin.

Yhtenä mainiona työkaluna toimi Facebook ryhmä ”Rauma ennen ja nyt”, josta sai tietoa
paikallishistoriasta.
Kortelassa katsottiin koululla dokumenttikameran
avulla vanhoja valokuvia.

Kartat tarjosivat mielenkiintoisia hetkiä paikallishistorian parissa. Kartat muutenkin olivat mielenkiintoisia
katsella ja oli kiva tutkia kylien maisemia ja ympäristön rakennetta, teitä ja asutusta. Hyvä idea kutsua kylän
uudet asukkaat tutustumaan kylään kartan avulla. Sillä tavoin pääsee helposti sisään yhteisöön.
Kylissä Rohdainen-Skinnarla-Kulju suunniteltiin oman paikallishistorian talteen ottamista jollakin tavalla.

PUUTARHAJUHLAT

Kevät ja kesä on hienoa aikaa viettää yhdessäoloa ulkona. Kaaron puutarhajuhlissa oli runsaasti väkeä, kun
se järjestettiin yhdessä Rauman AVH-kerhon kanssa. Reino Suominen säesti yhteislaulua.
YHTEISLAULUT
Tenhonperän rantasaunalla kävi soittamassa Ahti
Laine.

Yhteislaulu oli erittäin toivottua toimintaa.
Laulattajiakin löytyikin hienosti! Kortelassa laulua
säesti ryhmän oma mies Esko Mäkelä

Kauklaisissa laulattivat Matti Kaukkila ja Aki Heinilä. Heiltä sujui myös puheen parret.
Kauklaisissa laulatti myös nuorempi
sukupolvi, Mirva Takala, joka teki
vaikutuksen yllätysesiintymisellä,
”Veteraanin iltahuudolla”. Laulupäivä
sattui nimittäin veteraanien
muistopäivään. Ruonalla laulettiin
kasetin säestyksellä ja Tiilivuorella
säesti Raimo Aro-Heinilä.
Vermuntilassa yhteislauluiltaa veti
Päivi Hinno.

TANSSIT
Kaukolassa yhteislaulujen sijaan laulettiin karaokea ja laitettiin ihan tanssiksi. Karaoketanssit olivat
suosittuja illanviettoja ja houkuttivat myös muita kuin kyläläisiä mukaan rientoihin. Tanssien kylkeen oli
laitettu arvontaa ja puffettia ja yllätysohjelmaa.

KARAOKETANSSIT KAUKOLASSA

KESÄTANSSIT NISKUKSEN LAVALLA

Kauklaisissa toivottiin tanssikurssia jota saatiin vetämään Arja Raivo ja Seppo Ropponen omalta kylältä.
Tanssitaitojen hioutuessa järjestettiin kesätanssit perinteisellä Niskuksen lavalla Narvilla.

Tanssi on mahdottoman hyvä aivoille, lihaksille, luustolle, tasapainolle… Sen lisäksi yksinäinen ihminen saa
sosiaalisia suhteita, juttukaverin ja jonkun, joka koskettaa.
KAHVITTELUT KYLÄTALOILLA
TURINATUPA
Kyläkahvila-idealla kokoonnuttiin
kahvipöytään juttelemaan ja
seurustelemaan. Kaukolan
turinatuvassa kyläläiset itse toivat
toimintaa ja ohjelmaa. Oli visailua ja
kisailua, tietokilpailua ja
taikatemppuja. Pelattiin pelejä ja
kerrottiin vitsejä… Katsottiin Ulla
Haapasen luontokuvia kylältä ja
kisattiin, kuka nopeimmin saa pallon
läpi salaojaputkesta

TIISTAI-TERAPIA RUONALLA

Myös Ruonan ”Tiistai-terapiassa” kyläläiset itse loivat viihdyttävän ohjelmansa ilman mitään
ihmeellisempää järjestelyä. Kyläkahviloissa naurun ja ilonpidon kanssa tuli jaettua myös surua ja kerättiin
voimaa selviytyä ikääntyvän arjen haasteista.
SEURAPELIT

Bingoa Kortelassa, Skibboa Kortelassa ja Tiilivuorella, Rummikubia Tiilivuorella, Trivial Pursuitia Kaukolassa…
helppoa ja viihdyttävää yhdessäoloa kylätaloilla.

HYVÄNTEKEVÄISYYSKÄSITÖITÄ

Kortelassa neljän naisen ryhmä kutoi Suomi 100-sukkia koululaisille. Langat lahjoitti Kortelan S-Market.

Nihattulan koululla naisporukka virkkasi syto-myssyjä syöpäosastolle TYKSiin. Langat lahjoitti Satakunnan
Syöpäyhdistys ry.

Vauvapeittoja- ja myssyjä tehtiin
Satakunnan keskussairaalaan.
Käsitöiden luovutustilaisuudet olivat
koskettavia ja mieleenpainuvia

NÄYTTELYN RAKENTAMINEN
Liittyen paikallishistoriaan, Kortelan
ryhmä kokosi kokoon vanhoja ja uusia
kortelassa valmistettuja ja
kortelalaisten valmistamia tavaroita.
Näistä koottiin kahden viikon näyttely
Kortelan koululle

VIHTOJENTEKOTALKOOT RUONALLA
Ruonan kylätalolle saatiin vihtamestari
Reijo Vuorinen opettamaan vihdan
tekemisen saloja. Tapoja on monia,
sano!

VINTAGE- VALOKUVAPÄIVÄ
Ryhmistä löytyy ihmisten takaa monta
osaamista ja monia taitoja.
Tiilivuoresta löytyi
valokuvausharrastajia. Ideana oli
kuvata vanhojen valokuvien tyylisiä
kuvia entisajan vaatteissa ja
perinnemaisemassa. Maisema
löytyikin Vasaraisten Muinasta ja
vaatteita lainattiin ystäviltä.
Valokuvamalleja etsittiin kyliltä ja
kaveripiireistä.

LIIKUNTAA!

Liikunta on yksi tärkeimmistä
terveyden tukipilareista ja se oli myös
suosittua tekemistä kylillä.
Välinekuntoiluista keppijumppaa ja
kahvakuulailua kokeiltiin Tiilivuoressa
Rainer Helkkulan ohjauksessa ja
Vermuntilassa Paula Niemen
ohjauksessa.

Vermuntilassa hyödynnettiin
kyläyhdistyksen rakentama ja
ylläpitämä uimaranta saunoineen.
Liikuttiin Paula Niemen ohjauksessa ja
sanottiin ja uitiin ja nautittiin
grillatusta makkarasta ja kahvista.

VAIKUTTAMISTA
Uotilassa toimintaryhmä oli pieni, mutta idearikas. Ryhmässä oli halu vaikuttaa. Se oli kiinnostunut
järjestämän vapaaehtoista auttamistoimintaa ikäihmisille ja parantamaan Uotilan palveluja. Uotilassa kävi
Åke Vastavirta kertomassa Sorkan valokuituhankkeesta, joka oli nyt ajankohtaista Uotilassakin ja Rauman
kaupungin kaavaosastolta oli kaavoittaja keskustelemassa Uotilan paikallissuunnitelmista.

VÄRKKÄYSPIIRI

Vermuntilassa kylähanke lyöttäytyi Värkkääjien toiminnan kylkeen Rukoushuoneelle. Ritva Torvinen ohjasi
mitä hienompia käsitöitä ja koristeita. Tarvikkeet olivat pääasiassa kierrätettyä ja käytöstä poistettua
tavaraa.

KYLÄELOKUVAT

Ylisenpään kylärinki, eli Mäentaka,
Kodiksami, Sukkala ja Kuolimaa sekä
Kolla ja Uotila päättivät ryhtyä
Kyläelämää Satakunnassa 2017-hankkeeseen ja tekemään kylistään
elokuvaa. Kyläläiset ideoivat ja
tuottivat sisällön ja elokuva-hanke
kuvasi yhdessä kyläläisten kanssa
haastattelut ja maisemakuvat.

Hankkeen ohjaaja teki editoinnin.
Kyläelokuvahanke oli malliesimerkki
yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta.
Kaikki siihen tavalla tai toisella
osallistuvat saivat tärkeitä kokemuksia.
Kuvauksessa Valtosen veljekset.

KOLLAN KALLIOPIRTIN HISTORIAA

Uotilan kyläelokuvaa kuvattiin vanhalla
kilometripylväällä, työväentalolla ja
vanhan Uotilanrinteen koulun tontilla.
Editointi tehtiin Uotilan palveluksessa.

Ylisenpään kylien kyläelokuvaa kuvattiin talkoilla kokopäivän.

http://bit.ly/2hyf1b3
Kyläelokuvat nähtävissä
linkistä tai www.youtube.fi
hakusanalla ”100
satakuntalaista elokuvaa”

Blue Sea Film Festival 18.8.2017 Iso-Hannu. Kyläelokuvien esikatselu
MITÄ TOIMINTAA KYLILLE VIELÄ HALUTTIIN?
Kyläluuta teki kyselyn keväällä, minkälaisia toiveita ja toimintaideoita kylissä on virinnyt.






Opastusta ja neuvontaa kylille (Palvelutori, edunvalvontavaltuutus, terveysasiat, kaupungin
palvelut, terveyspalveluja, muistipoli, tietoa asumisen turvallisuudesta ja apuvälineistä, ATKohjausta, opastusta pankki-asiointiin…)
Viriketoimintaa (Visailu, pelit tietokilpailut ja yhteislaulut, runonlausunta, bingo, mölkky,
muistipelit …)
Historiaa ja muistelua (Vanhojen sanontojen talteenotto, historiaa käsitteleviä kyläiltoja…)
Kädentaitoja ja askartelua (Lapsi-aikuinen askartelua, hyväntekeväisyyskäsityöt, kudontaa…)

Kuvassa Forssan Teuron kylän
Monitoimihalli, jossa oli mm. äijien
koplauskerho. Hallissa oli myös
lahtivaja, kuntosali, kudontasali,
kirjasto ja 4H kerhotilat. Kaikki
ahkerassa käytössä.

Liikuntaa (Ulkoilua, tuolijumppaa, luontoliikuntaa, kahvakuula, lavis, jumppaa…)



Kyläily ja tutustumisretket

(Muihin kyliin, teatteriin, lähiretket, retki
puutarhaan, kulttuurimatka, pikkuretket,
rannalle, teatteriin...)


Erilaisten tapahtumien järjestämistä

(Kylätapahtuma, kirppis, keittolounas
kylätalolle…)


Oma idea:

Vaatteen ompelukurssi.
Luontopolun rakentaminen

MITÄ TOIMINTAA KYLILLE ON SUUNNITELTU
SYKSYKSI 2017

Liikuntatoimi etsii kyliltä vertaisohjaajia
ikäihmisten liikuntaan. Vertaisohjaaja saisi
koulutusta, tukea ja vinkkejä, miten voisi vetää
jumppaa kylätalolla. Kyläluudalle voi
ilmoittautua!

Kylien historia-illat ovat suunnitteilla.
Paikallishistorian kertojia etsitään Rauman
sukututkijoiden avulla.
Kuvassa Unajan Tapiolan näytelmäkerho noin
v. 1920.

Atk-työpajat alkavat Verkosta Virtaa –
vertaisohjaajien vetäminä Kaarolla, Kortelassa ja
Kodiksamissa. Työpajat ovat avoimia kaikille.
Työpajat mahdollistuivat Leader Ravakan
Yhdistysklinikka- hankkeen kautta ja yhteistyössä
kyläyhdistysten kanssa.

Yhteislaulun vetäjiä etsitään, jotta kaikille
halukkaille kylille saataisiin laulu-illat.

MITÄ TULOKSIA KYLÄHANKKEELLA
SAAVUTETTIIN?

Yhdistyksiä: Rauman Latu, 4H,
Muistiluotsi, eläkeläisyhdistykset,
tukiyhdistykset, SPR, Nihattulan
nuorisoseura, Muina ry…
Rauman kaupungin Palvelutori,
liikuntatoimi ja kulttuuritoimi, nuorten
työpaja, päivätoiminta…
Muut kylät yli kuntarajojen

•Yhteistyö kaupungin, kylien- ja yhdistysten
välillä on kasvanut.
Mukana toiminnassa oli monta yhdistystä,
kaupungin toimea ja yksittäisiä kyläläisiä,
vapaaehtoistoimijoita. Verkostoa on syntynyt
yhteistyökumppaneiden välille. Esimerkiksi uusi
tiedotuskanava Vireä Lappi ry:n kautta.

Yrityksiä, kuten Kortelan S-Market,
K-Market Lapinpata ja kylien yrittäjät
Satakunnan Ammattikorkeakoulu
Lehdistö
Satakylät ry – Omalta kylältä – hanke
Ravakka ry- Yhdistysklinikka – hanke
Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen- hanke
Jne…



Yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäistiin

Vanhoja kaverisuhteita vahvistettiin ja ainakin 87 kyläläistä on palautteen mukaan saanut uuden kaverin.
Kylätoiminnan lomassa etsittiin toimintaan uusia osallistujia, mahdollisia yksinäisiä. Tiedoksi ei käynyt,
miten hyvin ja miten paljon kylähanke vastasi yksinäisyyteen.
Eräässä kylätapaamisessa löytyi yllättäen muistisairaalle miehelle vapaaehtoinen ystävä ulkoilemaan hänen
kanssaan
Toimintaa seurattiin kylällä myös kotoa käsin. Vaikka ei itse
osallistuttukaan toimintaan, haluttiin tietää, mitä kylätalolla
tapahtui, keitä mukana oli ja mitä siellä puhuttiin. Näitä tietoja
välitettiin puhelimitse ja kyläläisten kautta. Tämäkin tapa tuki
sosiaalista toimintaa.











Taitoja on tullut toiminnan myötä, kuten esimerkiksi
atk-osaamista, kädentaitoja, tanssitaitoa, elokuvan
tekemiseen liittyvää tietoa ja taitoa sekä kokemusta.
Tietoa on tullut paljon toiminnan ansiosta. Tietoa mm. atk:sta, terveydestä, ravitsemuksesta,
yhteiskunnallisista asioista, maaseudun kehittämisestä, kylien historiasta, kaupungin palveluista ja
liikunnan eduista.
Kyläyhdistysten yhteystiedot tulivat ajan tasalle.
Kyläelokuvia syntyi kolmessa eri kylässä. Kyläelokuvan kautta kylille saatiin samalla tallennettua
runsaasti perinnetietoa ja valokuvia.
Valokuvia ja niistä näyttely sekä blogikirjoitus Tiilivuoren kylätoiminnassa.
https://ellintyt.blogspot.fi/2017/05/kuvat-alkoivat-kertoa-tarinaa.html

Liikuntaohjeita saatiin käyttöön kylätaloille ja liikunta lisääntyi.
Kylähanke tuotti kyliin lisää palveluja, kun kylätaloille saatiin lisää toimintaa. Esimerkiksi
tuolijumppa ja SPR:n terveyspisteet.











Toiminnan mukana tietoa on tullut muista hankkeista, kuten Ystäväkoulutuksesta ja liikunnan
vertaisohjaaja-koulutuksesta.
Tietoisuus kylistä kasvoi
Lehdistö oli kiinnostunut kylähankkeen toiminnasta. Juttuja saatiin lukea Länsi-Suomesta,
Raumalaisesta, Alasatakunta-lehdestä, kaupungin omasta Rauma-lehdestä.
Satakylät ry ja Leader Ravakka ovat julkaisseet kylähankkeeseen liittyviä juttuja internetissä.
Tiedotuksen ansiosta tuli kuitenkin paljon positiivista palautetta ja kuukausittain jaettuja raportteja
kehuttiin. Kiinnostus kyliin heräsi tiedottelun kautta ja raporttien kuvat toiminnasta antoivat hyvän
näkemyksen, mitä kylillä tapahtui.
Viestintä on parantunut ja uusia keinoja on opittu käyttämään ilmoittelussa avuksi.
Ilmoittelu tosin oli haasteellista, koska rahaa ei ollut käytettävissä hankkeen toiminnasta
tiedottamiseen. Kyläyhdistyksillä oli rajalliset varat ja keinot tiedottaa toiminnasta. Kyläläisillä ei
ollut yhteistä, ilmaista kanavaa, josta tiedon olisi saanut.
Toiminnan sivussa on saatu ikäihmisille
palvelunohjausta ja selvitetty niin valokuitu- kuin tieja jätevesiasioitakin.
Jaettu vinkkejä ja verkostoa muillekin kylätoimijoille
kehittämiseen ja toiminnan rahoittamiseen
Vapaaehtoistoiminta on lisääntynyt.
Vapaaehtoistoimijoita kylähankkeessa oli 16 kpl,
joista osa oli uusia toimijoita. Vapaaehtoiset
ohjasivat, vetivät ja opastivat toiminnassa sekä
huolehtivat tarjoiluista ja tiloista.
Kuvassa kaksi vapaaehtoista
laulattajaa, Jukka Lehtonen ja Pertti
Arvela.







Kyliin on tullut lisää elinvoimaa ja yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin lisääntymistä.
Yksittäisten ihmisten terveyskokemuksia, voimaantumista ja muita positiivisia tunteita, kuten
lohduttuneisuutta ja virkistystä.
Yhteisöllisyyden oli huomattu kasvavan
Kyläyhdistyksen toiminta on saanut lisäpiristyksen kylähankkeesta.
Kylähankkeen ansiosta hanketyöntekijän työ katsottiin niin tarpeelliseksi, että työsuhdetta haluttiin
jatkaa hankkeen jälkeenkin Raumalla luotavan kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön
kehittämiseksi.



Uusia toimintaryhmiä syntyi kylille
Anttila-Voiluodolle syntyi tuolijumpparyhmä, joka jatkaa, kunhan ohjaaja tulee vapaalta.
Kortelan vanhustentalolle syntyi ryhmä, jota ohjaa kyläyhdistyksen puheenjohtaja.
Nihattulan koululle syntyi uusi ryhmä, jota vetävät kaksi vapaaehtoista.
Tiilivuorelle syntyi uusi ryhmä, joka jatkaa liikunnalla ja omalla ohjauksella.
Osissa kylistä jatkuu toiminta kylähankkeen antamalla piristyksellä.
Toivottavasti myöhemmin nousevat loputkin kylät uuden toiminnan piiriin.



PALKINTO: VUODEN VANHUSTEKO!
Kylähanke voitti Vanhustyön keskusliiton järjestämään ”Vuoden vanhusteko 2017 - Ilmarinen”kilpailun. Palkinnon avulla halutaan kannustaa vanhustyön menetelmien kehittämiseen ja nostaa
vanhustyön arvostusta. Kylähankkeen
valinnassa huomioitiin myös teon
ajankohtaisuus, esimerkillisyys, innovatiivisuus
ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Palkintona oli 5000e, joka käytetään
ikäihmisten hyvinvointia edistäviin toimiin
kylähankkeessa syntyneitä verkostoja käyttäen.
Kyläluuta kävi yhdessä Minna Nurmisen,
hankkeen suunnittelijan kanssa hakemassa
palkinnon Vanhusten viikon pääjuhlasta,
Hämeenlinnasta. Pääjuhlan voi katsoa tästä
linkistä:
https://www.youtube.com/watch?v=YzZP0esM
ikM&feature=youtu.be

OPINNÄYTETYÖ
Geronomi-opiskelija Mia Kauramaa tekee kylähankkeesta opinnäytetyön. Hän haastattelee
osallistujia, mitä vaikutuksia he ovat huomanneet kylähankkeen toiminnan tuoneen mukanaan.
Tutkimustyö käsittelee hankkeen vaikuttavuutta. Samalla hän kysyy kyläläisiltä uusista
toimintaideoista.

Loppuvaiheessa suoritettiin osallistujille loppupalautekysely hankkeen onnistumisesta ja toiminnan
jatkumisesta Vastauksia tuli 107kpl.
•Yhteisöllisyys. Onko kylähankkeen toiminta lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnettasi kyläläisenä?
100 kyllä, 4 ei.
•Osallisuus. Onko kylähankkeen toiminta lisännyt tunnetta, että olet pystynyt vaikuttamaan siinä?
178 kyllä, 19 ei.
•Virkistys. Oletko kokenut saaneesi virkistystä?
100 kyllä, 6 ei.
•Yhteistyö. Koetko, että kylähankkeen toiminnan ansiosta kylän yhteistyö on lisääntynyt?
Esimerkiksi Rauman kaupungin, muitten kylien, yhdistysten tai järjestöjen, yritysten, tai jonkin
muun kanssa?
78 kyllä, 15 ei.
•Verkostoituminen . Onko kylähanke mielestäsi tuonut sinulle uusia suhteita, tuttavuuksia?
87 kyllä, 17 ei.
•Miten näet, jatkuuko kylähankkeen aloittama toiminta kylällä?
89 kyllä, 8 ei.
•Mikäli toimintaa on ollut jo ennen, oliko kylähankkeen osuudesta hyötyä?
86 kyllä, 6 ei.
Lisäkommentteja oli kirjattu palautteeseen:
Kaksi (2) toivoi enemmän yhteistyötä.
Toiminnan jatkuvuuteen oli tullut lisäkommentteina kuusi (6) toiveikasta lisäystä ja yksi, joka epäili
toiminnan jatkuvan, koska ei ole vetäjiä.
Vähän osallistujia, harmitteli kolme (3) vastaajaa.
Virkistyksestä kiitteli kolme (3) vastaajaa.
Toimintaa ja vetäjiä lisää kaipasi seitsemän (7) vastaajaa.
Kaksi (2) koki toiminnan erityisen hyödyllisenä.
Kiitoksia kylähankkeesta mainitsi 10 vastaajaa.

