Ahhaa-avastusretk Soomes –
oleme kogukonnateenuste
näidete jahil!
JOUTSA

VUOLENKOSKI
HEINOLA

19. – 22. aprill 2012
Reisijuht: Aime Vilu

VUOLENKOSKI KÜLA

Tere!
„Käi ta ümber ära ja sa oled
targem kui enne!“
Nii ütleb üks mõtteterake. Aga mõttetera, mis
ei idane, kaotab igasuguse mõtte. Sestap lähme Ahhaaavastusretkele. Reisi eesmärk on uudistada Soome külasid ning
nende poolt loodud kogukonnateenuseid.
19. aprillil alustame oma sõitu Tallinnasse, laev võtab suuna Soome
kell 21.00. Et järgmise päeva avastamiseks puhanud ning värske
olla, ööbimegi laevas. Äratus on aga varajane – laevalt lahkume
hiljemalt kell 6.30.
REISIKAVA
REEDE, 20.04.2012
Esimese reisipäeva sihiks on Heinola kirikuküla,
Vuolenkoski küla ja Päijät-Häme maakond.
HEINOLA KIRIKUKÜLA
Meid võtab vastu Heinola külaselts. Tutvume
teenusekeskuse ning erinevate kogukonnateenuste
näidetega. Heinolas on külakohvik, mis läks ettevõtja
lahkumise tõttu seltsi kätte. Kohvikusse on loodud ka
lisateenused – näiteks postkontor ja kohaliku käsitöö müük.
Kohvipaus Heinolas.

Tutvume Vuolenkoski küla arenguagentuuriga – 70 külaelanikku
lõid ettevõtte, mille eesmärk pole tulu teenimine ettevõttele, vaid
arendus-, haridus-, turundus- ja nõustamisalaste teenuste
korraldamine küla ettevõtjatele, elanikele kui ka väljaspoolt
huvilistele. Ka kaubandustegevust aktiveeritakse küla eestvedamisel.
Eesmärkideks on veel Koskenranta piirkonna
arendamine,
külakeskuse ja uute korterite planeerimine ning uute teenuste
arendamine.
Külaelanikud on loonud spetsiaalsed töörühmad vastavalt teemadele
ja/või sihtgruppidele – näiteks ettevõtlus (ettevõtted), noored, lastega
pered, pensionärid, vaba aeg. Seeläbi püütakse arvestada kõikide
külaelanike vajadustega.
Saame kuulda ja näha, mida tähendab ühe küla ja piirkonna jaoks
inimeste aktiivne osalus kodukoha arendamisel. Kuidas kasutatakse
olemasolevaid teenuseid ja luuakse vajadusel uusi.
Lõunasöök Vuolenkoski külas.
PÄIJÄT-HÄME MAAKOND
Tutvume Päijät-Häme külade ühendusega. See
maakondlik külade ühendus teeb
kolme teise
maakonnaga ühisprojekti "Edumeelne
küla".
Projekti eesmärk on uuendada ja luua uusi

töömeetodeid küla arengukavade elluviimiseks. Vaadatakse üle
külade arengukavasid, „lahatakse“ koos küladega kitsaskohti
arengukavade kirjutamisel ja elluviimisel.

LAUPÄEV, 21.04.2012

Lisainfo: Päijät-Häme on maakond Soomes. Asub Päijänne järve
ümber, millelt on saanud ka nime. Vallad: Asikkala, Hartola,
Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila,
Padasjoki, Sysmä.

JOUTSA PIIRKOND

Hommikusöök hotellis.

Väljume kell 10.00, külastame Joutsa piirkonnas külamaju - Joutsan
Pappinen ja Vesangan Rientola.
Tutvume huvitavate projektidega!

ÖÖBIMINE (ja õhtusöök):

 Projekt „Küla huvid“

Hotell Linna Hotelli
 „Säästva Arengu Külad – andmekogumisprojektid“
 „Turvaline küla – võrgustik külakogukondade
turvalisuse loomiseks“

Ööbimine kahestes tubades. Oleme mõlemad ööd samas
hotellis. Võimalus ka saunatada ning basseinis ujuda .

Koduleht: http://www.linnahotelli.fi/fi/Etusivu.html

Turvalisus ei ole ainult seotud politsei- või naabrivalvega vaid ka
meie igapäevaeluga, meie küla elanikega. Kas oleme mõelnud
sellele, kui meie küla inimesed jäävad töötuks? Kuidas nad saavad
kätte esmateenused jne.
Lõunasöök Joutsa külakeskuses

ÜHISSEMINAR:
Tuleviku küla – kas kogukonnateenused on ammu unustatud
vana või uus?
Tutvutakse erinevate tavadega ja Soome külaelu arendamise
võimalustega kogukonnateenuste aspektist lähtuvalt. Mõtiskletakse
Eesti ja Soome külaelu sarnasuste ja erinevuste üle.
Vastutaja: Kesk-Soome Külade Ühendus
Seminari ülesehitus:
-

Esitlus Kesk-Soome kogukonnateenuste näidetest

-

Arutelu gruppides

Seminari läbiviijad: Sirpa Pekkarinen ja Aime Vilu.
Õhtusöök hotellis.

Meiega kohtuvad Äänenkoski inimesed, kes tulevad Joutsa
piirkonnast, et rääkida niinimetatud seitsme venna projektist, ehk
sellest, kuidas meelitada elavate legendidega turiste oma küladesse
ja samas pakkuda seitsme kogukonna poolt teenust nii oma
inimestele kui ka väljapoolt tulijaile.
Lõunasöök Jämsä keskuses.
Väljume Jämsäst 11.30.
Sadamas oleme 15.30 ning laev võtab suuna kodumaale kell 16.30,
Tallinnasse jõuame 18.30. Õhtusöök on laevas.
Lisainfo: Jämsä asutamisaastaks loetakse 1866. aastat, kui kogunes
esimene omavalitsuslik nõukogu. Linnaõigused sai Jämsä 1977.
aastal. 1. jaanuaril 2009 liitus Jämsäga Jämsänkoski.
Jämsä naabervallad on Juupajoki, Keuruu linn, Jyväskylä linn,
Kuhmoinen, Luhanka, Mänttä-Vilppula linn, Orivesi linn ja
Petäjävesi vald.

KOLMAS PÄEV (22.04.2012)
Hommikusöök hotellis.
Väljume kell 09.00
JÄMSÄ KESKUS
Sõidame Jämsä keskusesse ning tutvume väikelinna
kogukonnateenustega, ehk just nende teenustega, mida linn ei osuta.

Õppereisi „Ahhaa-avastusretk Soomes – oleme kogukonnateenuste
näidete jahil!“ korraldab Valgamaa Partnerluskogu koostöös Kodukandi
Koolituskeskusega.
Tee, mis suudad, sellega,
mis Sul on, seal kus sa oled! (T. Roosvelt)
Head mõtted Kodukandi Koolituskeskuselt!

