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1. HANKKEEN KUVAUS 
 

Kärsämäen kunta sai erityisavustusta kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

myönsi 26 000 € avustuksen käytettäväksi Kumppanuus –hankkeeseen. Hanke kesti huhtikuusta 2012 

tammikuun 2013 loppuun asti. Hankkeen tavoitteena oli Kärsämäen kulttuurisektorin kehittäminen 

hyödyntämällä kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä.  

Hankkeen aikana ovat alkaneet hahmottua kunnan vahvuudet, tarpeet ja se, mihin suuntaan toimintaa 

kannattaa kehittää. Kärsämäellä on aktiivisia kulttuuriyhdistyksiä ja vapaaehtoistyötä tehdään paljon 

kulttuurisektorilla. Kärsämäki on tullut tunnetuksi mm. Paanukirkosta, Taideyhdistys Elsuupan 

järjestämästä nuorten kuvataiteilijoiden ARS Kärsämäki –näyttelystä, Musiikkia Paanukirkossa –

musiikkijuhlasta sekä Suomen Elämäntarinayhdistyksestä, jonka toimintaan kuuluu mm. luovan 

elämäntarinallisen ilmaisun edistäminen, vuosittain järjestettävä Elämäntarinafestivaali ja Tarinaniskennän 

SM-kilpailu.  

Kunnan ja yhdistysten kannalta on tärkeää että tapahtumien jatkuvuus saadaan turvattua. Tapahtumat 

tuovat väkeä paikkakunnalle, asiakkaita paikkakunnan yrityksiin ja lisäävät paikkakunnan tunnettavuutta. 

Hankkeessa oli tavoitteena oli löytää kunnalle luonteva tapa olla mukana tapahtumien markkinoinnissa ja 

saada aikaiseksi malli joka on yhdistysten kannalta taloudellinen mutta takaa kunnan näkökulmasta 

riittävästi näkyvyyttä tapahtumille. Yhteismarkkinointi edistää sekä kunnan että kulttuuritapahtumien 

tunnettavuutta ja positiivista imagoa. Kunta saa näkyvyyttä ja imagoetua myös yhdistysten järjestämistä 

tapahtumista ja muusta toiminnasta. Yhdistysten säilyminen elinvoimaisena ja tapahtumien jatkuvuuden 

turvaaminen on kaikkien etu. 

Tapahtumien järjestämisestä vastaavien yhdistysten ongelmana on resurssipula. Jatkuvuuden 

turvaamiseksi yhdistyksiin tarvitaan lisää aktiivisia toimijoita, ympärivuotista toimintaa ja tehokkaampaa 

varainhankintaa. Tähän ongelmaan haettiin ratkaisuja mm. yhteistyön koordinoinnista, jäsenhankinnasta ja 

varainhankinnan tehostamisesta. Kulttuuripalveluihin liittyvien organisaatioiden (kunta ja sen eri toimialat, 

koulut, kansalaisopisto ja yhdistykset) yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa synergiaetuja. Hankkeen aikana 

selvitettiin esimerkiksi mahdollisuutta integroida yhdistysten kurssitoimintaa lukion opetukseen. Tällainen 

yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. 
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Tällä hetkellä kunnan kulttuuriasioiden hoitajalla on 20%:n työaika. Muu osa työajasta on pyritty saamaan 

erilaisista hankkeista, mistä johtuen työntekijöiden vaihtuvuus on ollut suuri. Suuri osa kuntalaisten 

kulttuuripalveluista on yhdistysten vapaaehtoistyön varassa. Esimerkiksi tapahtumien järjestäminen vaatii 

monipuolista osaamista ja aikaa, joista vapaaehtoistyöhön perustuvissa yhdistyksissä on usein pulaa. 

Kulttuuritoimen pienillä resursseilla tukea taas on lähes mahdotonta antaa.  

Hankkeen aikana haettiin luontevaa työnjakoa kulttuuripalvelujen tuottamisessa eri toimijoiden kesken ja 

mallia, jolla muodostettaisiin vähintään yhdelle työntekijälle järkevä kokonaisuus. Tämä mahdollistaisi 

pitkäjänteisemmän toiminnan, kolmannen sektorin yhteistyön koordinoinnin ja sen myötä palvelujen 

saatavuuden ja osallistumismahdollisuuksien paranemisen.  

2. HANKEORGANISAATIO 
 

Hanketta toteutti yhteistyössä kunnan kanssa Kärsämäki Yhdessä ry. Projektikoordinaattorina toimi Jaana 

Salo, jonka toimenkuvaan kuului myös kunnan kulttuuriasioiden hoitaminen (20% työajasta).  Esimiehenä 

toimi kunnan puolella sivistystoimenjohtaja Kari Oikarinen ja Kärsämäki yhdessä ry:ssä Helena Alhosaari. 

Alun perin oli tarkoitus että hankkeen hallinnoijana toimisi Kärsämäki yhdessä ry. Käytännössä oli kuitenkin 

järkevämpää, että kunta hoiti laskujen maksamisen mm. arvonlisäveron ja varmemman kirjanpidon takia. 

Työnjaosta sovittiin siten, että Kärsämäki yhdessä ry palkkasi hankkeen työntekijän, työharjoittelijan ja 

opinnäytetyön tekijän. Työntekijät käyttivät yhdistyksen toimistoa, internet -yhteyttä ja kopiokonetta. 

Yhdistys laskutti työntekijöiden palkat, matkakulut ja toimistokulut kunnalta.   

3. AJANKOHTA, KESTO JA AIKATAULUN TOTEUTUMINEN 
 

Kärsämäen kunta sai erityisavustusta kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

myönsi 26 000 € avustuksen käytettäväksi Kumppanuus –hankkeeseen. Hankesuunnitelmassa hankkeen 

aikatauluksi oli suunniteltu 1.1.2011 – 31.12.2011. Koska hankkeen toiminta käynnistyi vasta huhtikuussa 

2011, toimintaa jatkettiin vuoden 2013 tammikuun loppuun saakka. Hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu 

vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Selvitys hankkeesta laadittiin rahoituspäätöksen mukaisesti 

30.4.2012 mennessä. 
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4. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TAVOITTEET JA NIIDEN 

TOTEUTUMINEN 
 

Rahoitushakemuksessa ja hankesuunnitelmassa oli määritelty seuraavat toimenpiteet: 

1. Opetustoimen, oppilaitosten ja yhdistysten välinen yhteistyö 
2. Jäsenkampanja ja jäsenten rekrytointi-illat 
3. Kumppanuusneuvottelut kunnan kanssa 
4. Toimistopalveluiden kartoitus ja ulkoistus 

Hankesuunnitelmassa asetut päätavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti: 

4.1 Kärsämäki yhdessä ry:n alaisten yhdistysten toimintaa alueen koulujen ja 

kansalaisopistojen kurssi- ja opetussuunnitelmassa 

Hankkeen aikana neuvoteltiin pääasiassa yhteistyöstä lukion ja Suomen Elämäntarinayhdistyksen 

kanssa. Muilla yhdistyksillä ei ollut kiinnostusta kurssitoiminnan järjestämiseen. Suomen 

Elämäntarinayhdistyksen ja Haapaveden opiston yhteistyössä järjestämät kirjoitusvalmennus –

kurssit otettiin osaksi lukion kurssivalikoimaa. Lukion oppilaat voivat nyt suorittaa Luovan 

kirjoittamisen –kurssin (0,5 kurssia) osallistumalla yhdistyksen järjestämään 

kirjoitusvalmennukseen. Kirjoitusvalmennuksia järjestetään noin 5 kertaa vuodessa.  

Kirjoitusvalmennus kurssien opettajat ovat erittäin ammattitaitoisia. Esimerkiksi kirjailija, luovan 

kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen sai vuonna 2011 Suomen Kirjailijayhdistyksen Suunta-

palkinnon ansioistaan satojen kirjoittajien ohjaajajana kaikkialla Suomessa  sekä kannustavasta ja 

rohkaisevasta opetustavastaan. Taija Tuominen on toiminut kirjallisuusvaikuttajana myös Hämeen 

taidetoimikunnan läänintaiteilijana ja vs. pääsihteerinä sekä Lukukeskuksen vs. toiminnanjohtajana. 

Taija Tuominen on myös yksi Otavan julkaiseman lukion äidinkielen oppikirja Särmän luovan 

kirjoittamisen kurssin harjoituskirjan tekijöistä.  Harjoituskirja ilmestyy marraskuussa 2012. 

Keskusteluja käytiin hankkeen aikana myös muista kursseista joita voitaisiin järjestää yhteistyössä. 

Lukiolla olisi kiinnostusta esimerkiksi ilmaisutaitoon, yrittäjyyskasvatukseen ja yhdistystoiminta –

kurssiin. Vielä nyt yhdistyksillä ei ole resursseja kurssien järjestämiseen. Alustavia keskusteluja 

käytiin yhteistyöstä Suomen Elämäntarinayhdistyksen ja Haapaveden opiston kanssa etenkin 

ilmaisutaitoon liittyen. Yhteistyömallin kehittely jatkuu hankkeen jälkeenkin. Yhdistystoiminta –

kurssille suunnittelimme mallia, jossa lukiolaiset voisivat suorittaa osan kurssista tekemällä 

vapaaehtoistyötä yhdistyksissä. Kurssin jatkokehittäminen sopisi hyvin yhdistysten yhteistoimintaa 

jatkossa kehittävälle Kattilakosken kulttuuriosuuskunnalle, joka todennäköisesti pystyisi tarjoamaan 

lukiolle myös yrittäjyyskasvatukseen liittyviä sisältöjä.  
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4.2 Kärsämäen kesän nimen alla toimivien yhdistysten jäsenmäärä kasvaa 
 

Hankkesuunnitelmassa tämä tavoite oli tarkoitus saavuttaa jäsenrekrytointi-iltojen ja 

jäsenkampanjan avulla. Todellisuudessa jäsenhankinta on haastavaa eikä jäsenrekrytointi-iltaan 

tulisi kukaan siinä pelossa, että siellä yritetään velvoittaa ottamaan vastaan tehtäviä ja vastuita. 

Uusien jäsenten, osallistujien ja aktiivisten toimijoiden löytymiseen on tähdätty kehittämällä 

tiedotusta, myös sosiaalisissa medioissa, sekä testaamalla rohkeasti uusia toimintamuotoja ja 

tapahtumia. Esimerkiksi Elämäntarinayhdistys on laajentanut reviiriä elämäntarinallisten runojen 

suuntaan. Rohkeita kokeiluja on luvassa myös kesän 2013 tapahtumien yhteydessä.  Mm. Lasten- ja 

nuorten tarinakatselmuksilla tavoitellaan toimintaan mukaan lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. 

 

Yhdistysten toiminnan kannalta olennaisimpia ovat aktiiviset vastuunkantajat. Sellaisia on 

hankkeen aikana onnistuttu löytämään etenkin Suomen Elämäntarinayhdistykselle. Kuinka niitä 

sitten on löytynyt? Uudet toimintamuodot ja yhdistyksen aktiivinen toiminta ovat varmasti 

edesauttaneet, mutta tehokkainta on ollut se, että on yhdessä pohdittu, ketä toimintaan 

kannattaisi pyytää mukaan, ja sitten otettu yhteyttä.  Kun uusille ihmisille on vielä löytynyt 

innostavia tehtäviä ja mahdollisuus toteuttaa itseään, heidät on saatu sitoutettua yhdistyksen 

toimintaan. 

 

Erillistä kampanjaa ei ole ehditty tehdä lukiolle ja kansalaisopistolle, mutta Tarinoiden yö –

tapahtumassa marraskuussa tehtiin ”piilomarkkinointia” kulttuuritoiminnasta. Koulupäivän aikana 

yläasteen ja lukion oppilaille pidettiin luennot katutaiteesta ja yötapahtumassa oli kaksi teemaan 

liittyvää työpajaa yhteistyössä Taideyhdistys Elsuupan ja KotiMaalla -hankkeen kanssa. Myös 

Suomen Elämäntarinayhdistyksen toimintaa esiteltiin. Kokeilimme runolla suklaata –kampanjaa, 

joka houkutteli mukaan monen ikäisiä. Lukiolle on käyty suoraan markkinoimassa Suomen 

Elämäntarinayhdistyksen kirjoitusvalmennuskursseja. Yhdistystoimintakurssi, jota ei ehditty 

hankkeen aikana toteuttaa, tulisi toimimaan hankesuunnitelman ajatusten mukaisesti, eli kurssin 

aikana tehtävän vapaaehtoistyön kautta voisi löytyä mielekästä ja motivoivaa tekemistä, jota voisi 

jatkaa yhdistyksessä kurssin jälkeenkin.  

 

Taideyhdistys Elsuupa ry: Kumppanuus –hankkeen alkaessa tilanne oli erittäin haastava. 

Taideyhdistys Elsuupassa oli tapahtunut henkilövaihdoksia, yhdistyksellä oli taloudellisia vaikeuksia 

ja se harkitsi jopa toiminnan lopettamista. Hankkeen oli sellaisessa tilanteessa hankalaa alkaa 

edistää jäsenhankintaa. Sen sijaan jouduttiin antamaan yhdistykselle tekohengitystä, jotta saataisiin 

kesän ARS Kärsämäki -näyttely vietyä kunnialla läpi. Hankkeen tarjoaman kokopäivätyön turvin 
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(mahdollisuus antaa ohjausta työntekijälle) oli mahdollista ottaa kulttuuritoimen lisäresurssiksi 

PATE –hankkeen kautta henkilö kuntouttavaan työtoimintaan. Hän pystyi käyttämään työaikaansa 

näyttelyn valvomiseen. Projektipäällikkö sai sovittua Kärsämäki yhdessä ry:n kanssa siitä, että myös 

heille palkkatuella palkattu toimistotyöntekijä sai työnsä ohessa valvoa näyttelyä. Kumppanuus –

hanke myös avusti taideyhdistystä yhdistyksille tarjotun ilmaisen ”tonnityöntekijän” hakemisessa 

lisäresurssiksi. Kumppanuus –hanke neuvotteli yhteistyöstä koulun kanssa ja sai koululuokan 

innostumaan oman näyttelyn pystyttämisestä ARS Kärsämäki –näyttelyn yhteyteen. Samaan tilaan 

sijoitettiin myös Kärsämäkisen nuoren taiteilijan töitä. Kesän lopussa yhdistys oli jo toiveikkaampi. 

Hanke avusti yhdistystä rahoitusten hakemisessa ja kesälle 2013 onnistuttiin saamaan paremmin 

rahaa. Kumppanuus –hanke sai aktivoitua taideyhdistyksen järjestämään yhteistyössä muiden 

yhdistysten kanssa mm. Taidetalo Nahkurin pihan kunnostus tapahtuman ennen ARS Kärsämäki –

näyttelyä ja avoimien ovien päivän näyttelyn päätteeksi. Tilaisuuksiin tuli sellaista väkeä joka ei ole 

ennen osallistunut yhdistyksen toimintaan. Yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa järjestettiin 

taidetoimintaa, johon yhdistyksen resurssit eivät olisi riittäneet; mm. taidenäyttely ja nuorten 

taidetyöpajoja. Lopputuloksena on alkanut löytyä muutamia nuoria paikkakuntalaisia, joita 

yhdistyksen toiminta voisi kiinnostaa. Taideyhdistys Elsuupa on ollut innokkaasti mukana 

Kumppanuus –hankkeen kautta virinneessä kulttuuriyhdistysten välisessä yhteistyössä. 

 

Musiikkia Paanukirkossa ry: on suhtautunut yhteistyöhön hieman epäilevästi. Heidän 

tavoitteenaan on vain kesätapahtuman järjestäminen ja sitä tukeva toiminta. Heitä on ollut 

hankalampi saada mukaan hankkeen toimintaan, joten jäsenmäärä on tuskin muuttunut. 

Yhdistyksen puheenjohtaja on myös hankkeessa aktiivisemmin mukana olleen Paanukirkon 

kannatusyhdistyksen puheenjohtaja, joten tieto on kyllä kulkenut hyvin ja yhdistys on ollut 

edustettuna yhteistyöpalavereissa.  

 

Paanukirkon kannatusyhdistys ry: Kärsämäen seurakunta pani myyntiin Pappilan ja sen 

mukana myös Paanukirkon kesäkahvilana toimivan väentuvan. Väentupa on elintärkeä yhdistyksen 

toiminnan kannalta, koska siellä pidettävät Paanukirkon esittelyt ja kahvilatoiminta muodostavat 

merkittävän osa yhdistyksen varainhankinnasta. Ratkaisun löytäminen tähän ongelmaan nousi 

hankkeen aikana jäsenhankintaa olennaisemmaksi. Paanukirkon kannatusyhdistys on ollut 

aktiivisesti mukana uuden osuuskunnan perustamisessa, koska se on heidän toimintansa kannalta 

elintärkeä. 

 

Suomen Elämäntarinayhdistys ry: Suomen Elämäntarinayhdistys on hyötynyt hankkeesta 

eniten, koska se on ollut aktiivisin yhteistyössä. Yhdistykseen on hankkeen aikana tullut mukaan 
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uusia hallituksen jäseniä ja vastuunkantajia, myös puheenjohtajan oman aktiivisuuden kautta. 

Yhteistyössä hankkeen ja kulttuuritoimen kautta on kehitetty uusia toimintamuotoja, jotka ovat 

tavoittaneet uusia ihmisiä.  

 

Akselin soitto ry: Akselin Soitto Ry saatiin mukaan hankkeen toimintaan vasta loppumetreillä. 

Yhdistys on ollut mukana yhdistysten yhteistyöpalavereissa ja yhteismarkkinoinnissa. Varsinaiseen 

jäsenhankintaan ei ole ehditty vielä edetä. 

4.3 Kunnan kulttuuripalvelut tuotetaan jatkossa ostopalveluna Kärsämäki 

Yhdessä ry:n kautta 
Hankkeen aikana jouduttiin toteamaan, että yhdistys kulttuuritoimen palvelujen tuottajana ei 

ratkaise ydinongelmaa. Kunnan kulttuuritoimeen on varattu määrärahat n. 20%:n kulttuuriasioiden 

hoitajalle. Osa-aikatyöhön on vaikea löytää työntekijää eikä pitkällä tähtäimellä voida laskea sen 

varaan, että loppuosa työajasta saataisiin erilaisista hankkeista. 20%:n työntekijällä ei ole 

mahdollisuuksia hyödyntää lisäresurssina esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä tai 

työharjoittelijoita, koska he tarvitsevat ohjausta. Vapaaehtoistyön varassa toimivilla yhdistyksillä on 

harvemmin resursseja työnantajan velvollisuuksista huolehtimiseen. Yhdistystoiminta on myös 

erittäin haavoittuvaista yhdistyksen hallituksen jäsenten vaihtuvuuden takia. Vaikka nyt olisi 

resursseja, tilanne voi muuttua seuraavassa syyskokouksessa henkilövalintoja tehtäessä.  

Hankkeen aikana tuli vastaan yllättävä tilaisuus. Eräs sijoittaja ilmoitti halukkuutensa ostaa 

Kärsämäen Pappila ja tarjota se kulttuurikäyttöön. Edellytyksenä hänellä oli, että paikkakunnalta 

löytyy toimija, joka uskaltaa ottaa vastuulleen kiinteistön ylläpidon (lämmitys, sähkö jne.). Aloimme 

pohtia voisiko sama taho tuottaa myös kunnan kulttuuritoimen palvelut. Kulttuuriyhdistyksistä 

yksikään ei halunnut ottaa tehtävää yksin vastuulleen, mutta innostus heräsi niitä mahdollisuuksia 

kohtaan joita Pappila tarjoaisi yhdistyksille esimerkiksi taiteilijaresidenssitoiminnan kautta. 

Asiaa pohdittiin mm. yhdistysten yhteistyöpalavereissa, 

vapaa-aikatoimen väen kesken ja Kumppanuus –hankkeen 

järjestämässä Kärsämäen kulttuurin tulevaisuus –

seminaarissa (Kuva vas.). Lopputuloksena päädyimme 

laatimaan liiketoimintasuunnitelman Kattilakosken 

kulttuuriosuuskunnalle. Sijoittaja on luvannut tehdä 

kiinteistöstä ostotarjouksen, yhteistyösopimus 

osuuskunnan ja sijoittajan kesken on työn alla ja 

osuuskunta perustetaan toukokuun aikana.  
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4.4 Kolmannen sektorin ja kunnan kesken imagollinen yhteismarkkinointi 
 

Yhteistyötä markkinoinnissa on tehty jo aikaisempien hankkeiden kautta. Kärsämäen tapahtumille 

on mm. luotu oma Kärsämäen kesä –ilme ja yhteinen sivusto. Kärsämäen kesätapahtumien 

yhteinen esite on muutamana viime vuotena laadittu vuoden vaihteessa ja sillä on tähdätty mm. 

Helsingin matkamessuille. Yhdistykset ovat kuitenkin kokeneet ongelmalliseksi sen, ettei kesän 

tapahtumien ohjelma ole vielä siinä vaiheessa ollut varmistunut. Yhdistykset ovat joutuneet 

käyttämään huomattavan osan markkinointiin käytettävissä olevista rahoista esitteeseen, joka ei 

ole enää tapahtumien aikaan ajan tasalla.  

 

Kesällä 2011 yhteismarkkinointia kokeiltiin yhteisten 

lehti-ilmoitusten muodossa. Suomen 

Elämäntarinayhdistys kokeili käsiohjelman 

painattamista siten että ohjelman kulut pyrittiin 

kattamaan mainostuloilla. Kulttuuriyhdistysten 

yhteistyöpalavereissa päädyttiin siihen, että jatkossa 

tehdään Kärsämäen kesätapahtumille yhteinen 

käsiohjelma jossa tapahtumat mainostavat toisiaan. 

Kuluja pyritään kattamaan myymällä mainostilaa.  

Ennakkomarkkinointia ajatellen hankkeen 

harjoittelijalla suunnittelutettiin postikortti (Kuva 

vasemmalla), jossa ovat vain olennaisimmat tiedot 

tapahtumista eli ajankohdat, nettisosoitteet ja 

visuaaliset ilmeet. Samaa aineistoa voidaan hyödyntää 

lehti-ilmoituksissa, internetin kautta ja kuntainfossa. 

Postikortista voidaan tehdä myös julisteita. Toiveena 

yhdistyksillä oli, että kunta osallistuu kustannuksiin 

vähintään yhteisten osien (ylä- ja alapalkki) osalta ja saa 

vapaasti laittaa ilmoitusta myös sellaisiin lehtiin joihin 

yhdistysten budjetti ei riitä.  

Yhdistysten yhteispalavereissa sovittiin myös, että 

jatkossa esimerkiksi tapahtumien julisteista voitaisiin 

pyytää tarjoukset yhdessä ja myös jakelu voitaisiin 

tehdä yhteistyössä, jotta vältetään turhaa ajelua ympäri  
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maakuntaa. Kunnan tai kulttuuritoimen toivottiin osallistuvan postin kautta tapahtuvaan jakeluun. 

Todettiin että kunnasta muodostuu myönteinen kuva, kun kirjekuoresta huomaa, että kunta on 

tukenut oman paikkakunnan tapahtumia postittamalla esitteitä.  

Kumppanuus –hankkeen markkinoinnissa hyödynnettiin työharjoittelijaa ja opinnäytetyön tekijää. 

työharjoittelija Katja Ruha Piippolan Käsi- ja taideteollisuusopistosta suunnitteli julisteita 

yhdistyksille, piirsi puhtaaksi muutamia logoja, suunnitteli kunnan ja yhdistysten markkinoinnissa 

jatkossa hyödynnettäviä tonttuhahmoja sekä valokuvasi kulttuuritoimijoiden yhteiseen 

valokuvapankkiin aineistoa jota voimme tulevaisuudessa hyödyntää esim. tiedotuksessa.  

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opiskelija Erkki Tiri laati opinnäytetyönään 

Virtuaalikärsämäki –sivuston. Sivuston ideana on, että sivuston käyttäjät löytävät Kärsämäen 

kylänraitin mallisen rungon kautta eteenpäin paikkakunnan tapahtumien ja toiminnan pariin. 

Sivustolta edetään talojen kautta pääasiassa netin ilmaisten pilvipalvelujen varassa oleville 

sivustoille, jotka ovat helposti kunkin toimijan päivitettävissä omatoimisesti. Erkki piirsi 

rakennuksista myös muussa tiedotuksessa hyödynnettävät kuvat. Sivusto liittyy Kumppanuus –

hankkeen aikana oivaltamaamme faktaan, että varmin asiakaskuntamme ovat ulkokärsämäkiset. 

Sivustoa ei ole vielä virallisesti avattu, koska siihen tehdään vielä viimeistelytöitä. Sivustolle voi 

kuitenkin tutustua kesäkuuhun asti osoitteessa http://eki.propelli.cou.fi/ 

 

Kärsämäeltä kotoisin olevat ihmiset ajoittaisivat varmaan mielellään vierailunsa kotiseudulle silloin, 

kun siellä tapahtuu – jos tietäisivät tapahtumista. Virtuaalikärsämäki –sivusto tulee Kärsämäen 

kunnan sivujen yhteyteen. Sivustolle on tarkoitus koota ajan saatossa ulkokärsämäkisiä mutta toki 

myös paikkakunnalla asuvia kiinnostavaa kotiseutunostalgiaa. Verkostoja ulkokärsämäkisiin 

pyritään vahvistamaan lähitulevaisuudessa. Kulttuuritontut –hanke tulee jatkamaan tätä työtä. 

Ulkokärsämäkisiin liittyen kesälle 2012 on tulossa Kärsämäen lukion ikiaikojen luokkakokous lukion 

täyttäessä 30 vuotta. Tapahtuma on hyvä syy kontaktien luomiseen. 

 

Aiomme hyödyntää harjoittelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä jatkossakin, koska kokemukset olivat 

hyviä. Haasteita oli tarvittavien ohjelmien puuttuminen työkoneilta. Tulevaisuudessa 

kulttuuriosuuskunnalle pyritään hankkimaan tarvittavat laitteet ja ohjelmat graafista suunnittelua 

varten. Kulttuuriosuuskunta voi jatkossa olla luonteva taho vastaamaan yhteismarkkinoinnin 

koordinoinnista. 
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4.5 Kärsämäki yhdessä ry:n toimijoilla ulkoistetut toimistopalvelut sisältäen 

työnantaja- ja tukityöllistämispalvelut, kirjanpito ja palkanmaksu 
Kärsämäki yhdessä ry kokeili toimistopalvelujen tarjoamista palkkaamalla toimistotyöntekijän 

palkkatuella. Palveluille ei kuitenkaan ollut tässä vaiheessa riittävästi kysyntää. Hankkeen alkaessa 

sovittiin, että tämä osio jää toteuttamatta. Kävi kuitenkin niin, että havaittiin perustettavan 

osuuskunnan voivan vastata myös tähän tarpeeseen. Osuuskunnalle on laadittu 

liiketoimintasuunnitelma ja se käynnistyy toukokuun alussa.  

5. TAVOITTEIDEN ULKOPUOLISIA TULOKSIA 

  
KULTTUURITONTUT –HANKE: Kumppanuus –hankkeen aikana syntyneiden ideoiden ja 

kokemusten pohjalta laadittiin Kulttuuritontut –hankkeen rahoitushakemus ELY –keskukselle. 

Hankkeeseen saatiin rahoitus. Hankkeessa voidaan jatkaa Kumppanuus –hankkeessa aloitettuja 

asioita kuten Virtuaalikärsämäki –sivuston sisällön tuottamista ja ulkokärsämäkisten verkoston 

hyödyntämistä markkinoinnin kohderyhmänä. Listietoa hankkeesta löytyy osoitteesta 

kulttuuritontut.wordpress.com. 

 

TYÖLLISTÄMINEN: Kumppanuus –hankkeen avulla päästiin kokeilemaan työllistettävien 

hyödyntämistä kulttuuriyhdistysten lisäresurssina.  20 -prosenttinen kulttuuriasioiden hoitaja ei voi 

toimimaan työllistettävien ohjaajana. Hankkeen 80 -prosenttisen projektikoordinaattorin tehtävien 

ansiosta työaika oli kokopäiväinen, joten ohjaaminen ja valvominen onnistui työn ohessa. 

Toiminnasta saatiin hyviä kokemuksia ja sitä aiotaan jatkaa. Syksyllä 2012 kulttuuritoimelle on 

tulossa myös kansainvälinen nuori vapaaehtoistyöntekijä. 

 

TAITEILIJARESIDENSSITOIMINTA: Kumppanuus –hankkeen kautta kävimme tutustumassa Iin 

KulttuuriKauppilaan. Matka, samoin kuin myös Oulun läänin taidetoimikunnan edustajien vierailut 

Kärsämäellä, antoivat varmuutta ajatuksille taiteilijaresidenssitoiminnan aloittamisesta Kärsämäen 

Pappilassa, mikäli se saadaan kulttuuritoimijoiden käyttöön. Tarkoituksena on aloittaa Kärsämäellä 

taiteilijaresidenssitoiminta siten, että kulttuuriyhdistykset toimivat emoina kukin oman alansa 

residenssille ja kulttuuriosuuskunta vastaa käytännön asioiden järjestämisestä ja tilojen 

vuokraamisesta toiminnalle. 
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KATTILAKOSKEN KULTTUURIOSUUSKUNTA: 

 

Osuuskunta on ratkaisu kulttuuritoimen järjestämiselle Kärsämäellä. Yritimme hakea uuden 

toimintamallin käynnistämiseen rahoitusta Kuulto –hankkeen ideahaussa, mutta emme 

saaneet rahoitusta. Käynnistämme toiminnan kuitenkin, mutta joudumme ainakin 

alkuvaiheessa karsimaan ideahaussa esitettyä mallia mm. työpajatoiminnan osalta.  

Tässä selostus  osuuskunnan toiminnasta: 

Kunnan rooli  

- Kunnan rooli yhteistyössä on strateginen suunnittelu. Palvelujen ostajana kunta 

määrittelee tavoitteet ja tarjoaa riittävät taloudelliset resurssit ostettaville palveluille. 

Yleishyödyllinen osuuskunta  

- Tuottaa kunnalle kulttuuri- ja mahdollisesti myös muita vapaa-aikapalveluja. 

- Tuottaa palveluja yhdistyksille (mm. rahoitusten hakeminen, sihteeripalvelut, lupa-asiat, 

tiedottaminen ja markkinointi) 

- Osuuskunta tuottaa palveluja myös muille, jotta toiminta saadaan kannattavaksi. 

- Auttaa yhdistyksiä tuotteistamaan yleishyödyllisiä palveluja.  

- Osuuskunta on myös työosuuskunta eli tarjoaa työllistymiskanavan ja voi toimia myös 

luovien alojen yrityshautomona. 

- Työllistää välityömarkkinoilta edullisesti lisäresursseja kulttuuri- ja vapaa-ajan 

toimintaan. 

- Kulttuuriyhdistykset ovat jäseninä, joten osuuskunta toimii yhteistyön koordinoijana. 

- Osuuskunnan kautta voi vaikuttaa ja osallistua sekä palvelujen käyttäjänä että 

tuottajana. 

- Osuuskunta hallinnoi Kärsämäen pappilaan muodostuvaa kulttuurikeskusta, joka tarjoaa 

puitteet kulttuuritoiminnalle.  

- Osoittaa osan tuotosta lasten- ja nuorten kulttuuriin sekä kulttuuri- ja 

hyvinvointipalveluihin 

Osallisuus 

- Osuuskunnassa jäsenillä on suora vaikutuskanava osuuskunnan toimintaan 

- Osuuskunta koordinoi kunnan, yhdistysten ja asiakkaiden yhteistyötä.  

- Osuuskuntaan perustetaan työryhmä nimeltä Areena. Areena on avoin myös muille kuin 

osakkaille. Areenan kautta suunnataan osa määrärahoista / osuuskunnan tuotosta 

käytettäväksi kulttuuripalveluihin. Tällöin palvelun käyttäjät pääsevät suoraan 

vaikuttamaan palveluihin.  
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6. TALOUS 
 

Kustannusarvio hakemuksessa:  

Palkat ja henkilöstökulut    22 279 

Matkakulut     1 800 

Ostopalvelut     6 000 

Vuokrat    1 500 

Yhteensä     31 579 

Rahoitussuunnitelma: 

Kunnan omavastuuosuus 5%   1 579 

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus 95%  30 000 

Yhteensä     31 579 

 

Toteutuneet kustannukset: 

Palkat ja henkilöstökulut   0 

Matkakulut    1059,47 

Ostopalvelut *    28 529,85 

Vuokrat (toimisto ja seminaarin tilavuokra)  1 690 

Muut kustannukset (puhelin, kahvit, ilmoitukset ym. ) 709,77 

Yhteensä     31 989,09 

Rahoitussuunnitelma: 

Kunnan maksuosuus  (18,7 %)   5989,09 

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus (81,3 %)  26 000 

Yhteensä     31 989,09 

 

Koska rahoitusta saatiin vähemmän kuin haettiin ja hankkeen palkkakulujen arvioitiin jo 

alkuvaiheessa ylittyvän, suunnitelmaan täytyi tehdä pieniä muutoksia. Hankesuunnitelmassa 

markkinointimateriaaleihin ja markkinointiin varattua 5000 euroa oli pakko supistaa. Päätettiin 

teettää tätä osuutta ottamalla työharjoitteluun pian media-assistentiksi valmistuva opiskelija ja 

teettämällä Virtuaalikärsämäki internet –sivusto opinnäytetyönä.  Heitä kumpaakin varten varattiin 

1000 € matkakuluihin / palkkioon. 
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Työnjaosta sovittiin siten, että Kärsämäki yhdessä ry palkkasi hankkeen työntekijän, 

työharjoittelijan ja opinnäytetyön tekijän. Tästä johtuen kustannukset siirtyivät palkoista 

ostopalveluihin. Työntekijät käyttivät yhdistyksen toimistoa, internet yhteyttä ja kopiokonetta. 

Yhdistys laskutti työntekijöiden palkat, matkakulut ja toimistokulut kunnalta. Koska hankkeeseen 

saatu rahoitus väheni ja kustannukset ylittyivät, kunnan maksuosuudesta tuli hieman arvioitua 

suurempi. Kokonaiskustannusarvio pysyi kuitenkin lähes rahoitushakemuksen mukaisena. 

 

Huomioitavaa!  

- Ostopalvelut* kohdassa näkyy Kumppanuus –hankkeen pääkirjaotteessa (Liite 1) liian suuri summa 

35 182,73, koska siinä on mukana myös kulttuuritoimen 20 %:n osuus ostopalvelusta. Kumppanuus 

–hankkeen osuus 80% on 28 529,85 €.  

- Puhelinlaskuista hankkeelle laitettiin vain yksi lasku 42,90 €. Kunnan kulttuuritoimelle jäi 

maksettavaksi vuonna 2011 yhteensä 206,19 €.  

- Kumppanuus –hankkeen maksettavaksi olisi voitu laittaa yhteismarkkinointikuluina yhdistysten ja 

kunnan yhteiset lehti-ilmoitukset (yhteensä n. 800 €). Ne päätettiin kuitenkin laskuttaa osallistujilta, 

koska muuten hankkeen kustannusarvio olisi ylittynyt huomattavasti. 

7. YHTEENVETO 
 

Tähän asti yhdistykset ovat tuottaneet kulttuuripalveluja omista lähtökohdistaan katsoen. Osa 

yhdistyksistä on keskittynyt pelkästään kesätapahtuman järjestämiseen ja sitä tukevaan toimintaan. 

Osa yhdistyksistä taas on järjestänyt sen lisäksi yleishyödyllistä toimintaa eli palveluja kuntalaisille, 

vaikka se ei yhdistyksen kannalta olisikaan kannattavaa. Kukin on puuhannut omalla reviirillään. 

Pahimmillaan on saatettu toisista tietämättään ajella kukin yhdistys eri autoilla viemässä 

tapahtumajulisteita naapuripaikkakunnille. Kumppanuus –hankkeen tärkein saavutus oli synnyttää 

vuoropuhelu ja luottamus kulttuuriyhdistysten ja kunnan kulttuuritoimen välille. Hankkeen aikana 

alettiin järjestää kulttuuriyhdistysten yhteistyöpalavereja. Ensimmäisessä palaverissa 

kesätapahtumien jälkeen purettiin kokemuksia ja mietittiin mitä voisi kehittää seuraavaa vuotta 

ajatellen. Seuraavaksi aloimme suunnitella yhteismarkkinointia ja hankkeen loppuaikana 

keskustelimme Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan perustamisesta. 

 

Kumppanuus –hankkeessa yhteistyötä kehitettiin toiminnan avulla. Hanke tarjosi mahdollisuuden 

kokeilla ennakkoluulottomasti erilaisia yhteistyömuotoja ja toimintatapoja. Kulttuuritoimen pienillä 

resursseilla sellaiseen ei tavallisesti ole mahdollisuutta. Käytännössä erittäin hedelmälliseksi 

osoittautui tapahtumien järjestäminen useiden toimijoiden yhteistyönä. Yhteistyöhön otettiin 
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mukaan myös muita kuin kulttuuriyhdistyksiä, jopa yrityksiä. Esimerkiksi isoon tapahtumaan 

saatettiin pyytää yhteistyökumppaniksi vaikka Kärsämäen eläkeläisten yhdistys pitämään 

kahvibufettia varainhankintana. Se vapautti voimavaroja varsinaisen tapahtuman järjestämiseen.  

 

Hankkeen ansioista oli aikaa käytettävissä yhdistysten toimintaan liittyvien haasteiden 

ratkaisemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Esimerkkinä eräästä tällaisesta ratkaisuista on 

Elämäntarinayhdistyksessä suunnitteilla oleva toimintatapa kerätä henkilöjäsenten lisäksi myös 

yhteisöjäseniä jotka voisivat saada yhdistykseltä palveluja vastikkeeksi. Palveluna voisi olla vaikka 

tarinointi- ja muistelutuokiot yhdistyksen vapaaehtoisten voimin jäseneksi liittyneissä 

palvelukodeissa. Yhdistyksiä arjen ongelmissa auttaessaan projektikoordinaattori oppi tuntemaan 

yhdistysten tarpeita. Tapahtumien rahoitusten hakeminen, luvat ja muu hallinnollinen työ 

osoittautui voimavaroja vaativaksi puuhaksi johon yhdistykset tarvitsisivat apua. 

 

Hankkeen aikana haettiin luontevaa työnjakoa kulttuuripalvelujen tuottamisessa eri toimijoiden 

kesken ja mallia, jolla muodostettaisiin vähintään yhdelle työntekijälle järkevä kokonaisuus. Tämä 

mahdollistaisi pitkäjänteisemmän toiminnan, kolmannen sektorin yhteistyön koordinoinnin ja sen 

myötä palvelujen saatavuuden ja osallistumismahdollisuuksien paranemisen. Hankkeen 

loppumetreille saakka pidettiin kaikkia eri vaihtoehtoja avoinna. Kulttuuritoimen järjestämismalleja 

on lukuisia. Harkinnan ja vertailun lopputuloksena odotamme kulttuuritoimijoiden kesken 

Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan parhaiten vastaavan paikkakunnan tarpeisiin. 

 

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen raja-aitojen poistaminen tukisi kokonaisuutta. Kulttuuri voisi 

myös tarjota ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja nuorten aktivoimiseen mukaan yhteisön 

aktiiviseksi jäseneksi esimerkiksi työpajatoiminnan avulla. Hankkeen aikana tuli selväksi, että 

kulttuuripalvelut halutaan säilyttää Kärsämäellä lähipalveluna.  Paikallistuntemus on ehdoton 

edellytys sujuvalle yhteistyölle kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 
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Liite 1 

 


