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Paikka: Hirsilän koulu
Osallistujamäärä: n. 60

Paikalla:
Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
Elinvoimajohtaja Tuija Aro
Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila
Tekninen johtaja Matti Vesava
Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala
Yrityskoordinaattori Irene Suhonen
Tiedottaja Jenni Koponen

1. Kumppanuuspöydän avaus

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto avasi kumppanuuspöydän ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Kuusisto totesi, että paikalla on ilahduttavan runsaasti väkeä. Hän kertoi, että Hirsilän koulun
lakkauttaminen oli kaupungille vaikea päätös, mutta nyt on hyvä mahdollisuus luoda
koulukiinteistöön ja kylälle aktiivista uutta toimintaa. Kaupunginhallitus on suhtautunut hyvin
positiivisesti kyläyhdistyksen kylätalosuunnitelmiin, joista kuullaan kumppanuuspöydän aikana.

Elinvoimajohtaja Tuija Aro esitteli kaupungin edustajat ja kumppanuuspöydän esiintyjät sekä kertoi
illan ohjelmasta.

2. Kylätalon monet mahdollisuudet – esimerkkejä toiminnan kehittämisestä / Kyläasiamies Jani
Hanhijärvi, Pirkan Kylät ry

Hanhijärvi kertoi aluksi lyhyesti Suomen kylätoimintaverkostosta ja Pirkan Kylät ry:stä, jotka ovat
kylien apuna ja tukena sekä jakavat tietoa.

Hanhijärvi puhui kylätalojen monista mahdollisuuksista ja muodoista: kylän sydän, yhteistä
toimintaa kyläläisille, monipalvelukeskus, paikallinen valmiuskeskus (PVK) häiriö- ja kriisitilanteissa,
kylän ja kunnan elinvoiman ylläpitäminen, tulevaisuudessa mahdollisesti sotepalveluja.

Hanhijärvi vinkkasi, että kylätaloa kannattaa tarjota käyttöön myös kylän ulkopuolisille tahoille,
jotta saadaan tuloja ylläpitoon (juhlat, tapahtumat, leirit, kurssit jne.). Tällöin täytyy ottaa
huomioon erilaiset hankinnat, vakuutukset, sopimukset ym. Hanhijärvi kannusti myös kylätaloja
luomaan itselleen liiketoimintasuunnitelman.

Hanhijärvi kertoi tarkemmin Kaukolan ja Lantulan kylätaloista Sastamalassa. Hän totesi, että näihin
tai muihin kylätaloihin kannattaa tehdä tutustumisretkiä.

Esityksen jälkeen yleisö esitti Hanhijärvelle kysymyksiä Kaukolan ja Lantulan kylätalojen
toiminnasta.

3. Raudanmaan kyläosuuskunnan ja kylätalon esittely / Raudanmaan kyläosuuskunnan väki



Kyläosuuskunnan edustajat Pirkko Syrjäläinen ja Jussi Tanila kertoivat Raudanmaan kylän
kehittämisestä ja toiminnasta. Kylässä asuu vakituisesti noin 600 henkilöä. Mökkiläisiä on
suunnilleen saman verran.

Raudanmaan kyläyhdistys ry, Raudanmaan maatiaisnaiset ry ja Raudanmaan nuorisoseura ry
perustivat v. 2020 Raudanmaan kyläosuuskunnan, joka on yleishyödyllinen ja voittoa
tavoittelematon. Osuuskunta osti entisen Kautialan koulun kiinteistön ja aloitti koululla
monipalvelukeskustoiminnan maaliskuussa 2021. Tällä hetkellä jäseniä on 110 kpl, joista suurin osa
on yksityishenkilöitä. Osuuskunnan jäsenmaksu on 300 euroa.

Tanila kertoi, että kylätalohanke on jatkumoa aktiivisten kyläläisten pitkäjänteiselle alueen
kehittämistyölle. Kangasalan kaupunki ei ole ollut käytännössä mukana Raudanmaan hankkeessa.
Syrjäläinen totesi, että kohteessa täytyisi olla ainakin kaksi asiaa, joiden takia ihmiset pysähtyvät
siellä. Kylätalolla toimii nykyisin mm. Kahvila Mäyrä ja Lastenmaatila Pikkupiha. Kylätalo on myös
liikunnan, kulttuurin ja harrastamisen keskus sekä etätyön ja palvelujen keskittymä.

Raudanmaalla kuluu n. 2 000 euroa kuussa ylläpitoon, mikä tuo haasteita. Toimintaa rahoitetaan
osuuskunnan jäsenmaksuilla. Korjaussuunnitelma tehty, toimenpiteitä tehdään
kiireellisyysjärjestyksessä hiljalleen. Kulujen kattamiseen on myös otettu hieman lainaa.
Rakentamisessa käytetty paljon kierrätysmateriaaleja. Kymmenet kyläläiset tehneet satoja
talkootunteja. Kahvilassa yksi palkattu työntekijä, eläintenhoidossa yksi työntekijä, muuten
toiminta pyörii talkoilla. Ei hanketyöntekijöitä.

Keskustelua käytiin muun muassa osuuskunnan perustamisesta, kylätalotoiminnan
käynnistämisestä, rahoituksesta, lämmitysratkaisuista ja kiinteistöverosta.

Tanila totesi, että yleishyödyllinen osuuskunta voi yleensä saada avustuksia, mutta sitä täytyy aina
erikseen kysyä. Raudanmaalla myös osuuskunnassa olevat yhdistykset ovat hakeneet avustuksia.
Keskustelussa todettiin, että on kätevää, kun avustuksia voi hakea useampi taho. Tanila korosti
kuitenkin, että kylähanketta ei voi laskea vain avustusten varaan, vaan täytyy löytää pysyviä
tulonlähteitä.

4. Doerz elämyskauppa – paikallisia elämyksiä matkailijoille / Irene Suhonen Oriveden kaupunki

Irene Suhonen kertoi aluksi matkailutoimialan pinnalla olevista trendeistä (aitous, paikallisuus,
pyöräilymatkailu) ja sen jälkeen Doerz-elämyskaupasta. Doerz tarjoaa helpon ja edullisen tavan
myydä paikalliselämyksiä. Liittyminen on ilmaista. Palvelu sopii sekä ammattilaisille että
yksityishenkilöille. Kaupunki testasi palvelua viime talvena ohjatuilla villasukkajuoksuilla
yhteistyössä paikallisen yrittäjän kanssa ja kokeilu toimi hyvin. Suhonen kannusti kyliä ja kyläläisiä
viemään palveluun omia elämystuotteitaan, jotka voivat olla mitä vain sieniretkistä
kummituskävelyihin.

5. Hirsilän kylätalosuunnitelmien esittely / Hirsilän kyläyhdistys

Hirsilän seudun kylät ry:n Juhani Viitaniemi kertoi, että kyläyhdistys aktivoitui, kun Hirsilän koulu oli
menossa huutokaupattavaksi. Yhdistys käynnisti kaupungin kanssa neuvottelut koulukiinteistön
hankkimisesta kylätalokäyttöön ja on ilahtunut kaupungin positiivisesta suhtautumisesta.
Viitaniemen mukaan kyläyhdistys odottaa kaupungin päätöstä siitä, luovutetaanko kiinteistö
kohtuullista korvausta vastaan yhdistykselle. Yhdistys haluaa Hirsilään lisää palveluja ja elävyyttä.

Janette Hiltunen esitteli kyläyhdistyksen suunnitelmia. Hirsilän kyläyhdistyksestä tulisi kiinteistön
omistaja. Kunnostukseen on tehty alustavia suunnitelmia, joille etsitään rahoitusta. Ajatuksena on



parantaa ilmanvaihtoa, vaihtaa lämmitysmuotoa ja korjata tiloja hiljalleen uusiin
käyttötarkoituksiin.

Tiloihin suunnitellaan monipuolista toimintaa ja palveluja, kuten tapahtumia, kahvila ja
keittolounas, liikunta- ja juhlatilaa, kauppa- ja postipalveluita, lähituotteiden myyntiä, tyhypäiviä ja
koulutuksia, etätyöpisteitä, luontoryhmiä ja yritysyhteistyötä. Myös tilojen vuokrausta on selvitetty.

Kyläyhdistys sai Kantri ry:n avustuksen, jota voidaan käyttää markkinointiin sekä toiminnan ja
korjausten suunnitteluun.

Kyläyhdistys kertoi toivovansa kaupungin osallistuvan hankkeeseen jollain tavalla, koska
kiinteistöstä koituisi yhdistykselle ylläpito- ja korjauskuluja. Kaupunginhallituksen kokouksen
yhteydessä 26.9.2022 keskustellaan asiasta ja lisäksi kaupungin viranhaltijat ovat käsitelleet
kyläyhdistyksen esitystä. Kyläyhdistykselle annetaan kaupungin yhteistyöehdotus ennen kuin
koulun kauppa tulee käsittelyyn.

Keskustelua käytiin kyläläisten toiveista kylätalon tiloihin sekä tiedottamisesta kyläläisille. Todettiin
myös, että toiminnan käynnistäminen ja pyörittäminen vaatii paljon sitoutuneita talkoolaisia.

6. Muut asiat

Muita asioita ei noussut esille. Kumppanuuspöytä päättyi klo 19.52.


