
Monipalvelukeskus                  
teollisuuspuiston kupeessa
-yhteistyön mallintaminen



Mihin tarpeeseen hankkeella haluttiin hakea 
vastauksia?
• Alueella oli käynnissä kaksi prosessia: Luoma-ahon kyläyhdistyksen, 

yritysten ja koulun huoli kyläkoulun säilymisestä sekä toisaalta 
viranomaistahojen käynnistämät Alajärven kaupungin kouluverkon 
kuntokartoitukset ja kaupungin asettamat säästötavoitteet. 

• Projekti lähti liikkeelle siitä, että jos koulutyön halutaan jatkuvan Luoma-
aholla, niin koulun tilat tulevat vaatimaan melko laajaa remonttia tai 
mahdollista uudisrakentamista. Samalla oli tiedossa, että myös kylän 
yrityksillä ja kyläyhdistyksellä on toiveita ja ajatuksia uusien tilojen suhteen. 

• Olisiko tässä mahdollisuus uudenlaisiin palvelutuottajaratkaisuihin 
paikallista kumppanuutta hyödyntäen? Olisiko järkevää ja 
kustannustehokasta lähteä yhdessä miettimään näitä tarpeita ja tarkastella 
asiaa hiukan laajempana kokonaisuutena?



Yhteistyökumppanuus eri toimijoiden välillä

Kylä

-kylätalo,

liikuntatilat

Yritykset-
hyvinvointipalvelut

Kaupunki

-koulu, 
päiväkoti

Hankkeen ohjausryhmä:
• Esa Kaunisto, sivistystoimi
• Timo Ketola, tekninen toimi
• Kai Hannulabacka, kyläyhdistys
• Marjo Vistiaho, kyläyhdistys
• Hilkka Luoma-aho, kyläyhdistys
• Eeva Arpala, Aisapari
• Esko Mäkelä, Mäkelän alu
• Petri Mäkelä, Mäkelän alu
• Sirkka Rajala



Selvittelyä 13.8.2016-31.12.2017
• Esiselvitys Tikka-hankkeen avulla 2015

• Vahvisti hankkeeseen asetettuja tavoitteita

2016-17

• Hirsirakentamiseen tutustuminen

• Kyläkysely (160 taloutta), kysely yritysten työntekijöille, kartoitukset eri ikäryhmille

• Monipalvelukeskus koettiin tärkeäksi 
• Lähipalveluiden säilyttäminen (koulu, päivähoito ja kauppa) ja uusien palveluiden kehittäminen 

(terveyspalvelut ja kokoustilat)

• Työpajoja 6, joissa aina runsas eri-ikäisten kyläläisten osanotto

• Tutustumiskäyntejä, verkostoitumista (Eskola, JPYP:N Suomalais-Ruotsalainen kauppakamarin 
tilaisuus, Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla- hankkeen työpajat, Tuurin ja Hakojärven 
kyläkoulut, Bergön monipalvelukeskus 

• Osallistuminen muihin alueen hankkeisiin (esim. Vaikuttavia hankkeita tarinaistamalla, 
Yhteiskunnallinen yrittäjyys, Järjestö 2.0: E-P:n Järjestöt mukana muutoksessa –hanke)

• Hyvinvointisuunnitelma La Alucenterin alla oleville yrityksille

• Hankkeen ohessa käynnistyi Seniori- ja Mammapiiritoiminta kylällä



Seminaareja/ työpajoja avoimella kutsulla

• Kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyö palvelujen 
tuottamisessa

• Elinkaarimallin mukaisesta julkisesta rakentamisesta

• Aluesuunnittelu-työpaja

• Palveluiden järjestäminen elämänkaarimallilla – seminaari

• Kestävää kylätoimintaa – lähipalvelut kylän elinvoimana





Luoma-ahon seniorit

• Kokoontuminen kerran viikossa, vesijumppa 10x

• 16 vakituista osallistujaa, n.30 yhteensä





Jatkosta…
• Yhteistyön tekeminen eri osapuolten välillä jatkuu

• Erilaisten toteutustapojen osalta neuvottelut ovat käynnistyneet

• Monipalvelukeskuksen suunnitelmista on tehty vaihtoehtoisia 
malleja/piirustuksia

• Neuvottelut Ely-keskuksen kanssa ovat käynnistyneet kyläyhdistyksen 
osalta

• Neuvottelut kaupungin kanssa ovat käynnistyneet yritysten osalta

• Uusien hankkeiden hakua toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi

• Verkostoitumista muiden hankkeiden ja yhteistyötahojen kanssa

• www.luoma-aho.info/ kylän kehittäminen/ monipalvelukeskus-hanke

http://www.luoma-aho.info/

