
 
Tulevaisuuden uudet palvelutuottajat 
 
Kylät ja yhteisöt paikallisten kokous-, elämys- juhla-, ja matkailupalve-
luiden tuottajina Ruovedellä ja Virroilla 
 
 
Hankkeen taustaa 
 
Kylät ja eri yhteisöt ovat jo vuosia tuottaneet erilaisia kokous-, elämys- juhla-, ja matkailu-
palveluita niin paikallisten, kesäasukkaiden, yritysten, yksityisten kuin satunnaisten kulki-
joidenkin tarpeisiin.  
 
Kylissä on panostettu toimintaan rakentamalla ja kunnostamalla kokoontumistiloja mm. 
kylätalot esimerkiksi Tapiola Ruoveden Väärinmajalla ja Kurjenkylän kylätalo Virroilla. Ky-
lät ja niissä toimivat yhdistykset ovat myös kehittäneet uusia elämyspalveluita, joista esi-
merkkeinä mainittakoon mm. Pajusen Eräilijöiden luonto- ja eräkeskus, Killinkosken ky-
läyhdistyksen Inkan Wanhan tehdasmiljöön toiminta sekä Jäähdyspohjan ja monen muun 
yhteisön kesäteatteri ym. kulttuuritapahtumat. 
 
PoKo ry on edistänyt merkittävästi näiden rakentamishankkeiden toteuttamista ja samalla 
saanut uutta toimintaa orastamaan kylissä, yhdistyksissä ja paikallisissa alan yrityksissä. 
Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuudet kylätalojen ja muiden rakennus-
ten käyttöasteen ja muun toiminnallisuuden edelleen nostamiseen. Voitaneen kutsua tätä 
avausta kylätalojen ”toiseksi aalloksi” eli nyt kun puitteet ovat kunnossa,  panostetaan toi-
minnallisuuden lisäämiseen ja monipuolistamiseen.  
 
Yhteistä toiminnalle on se, että se on lähtenyt liikkeelle paikallisesti ja yhteisöjen toimesta. 
Vuosien varrella toiminta on jalostunut ja kasvanut ja tällä hetkellä suuri osa Ruoveden ja 
Virtain kokous-, elämys-, juhla-, ja matkailupalveluista tuotetaan erilaisten yhteisöjen toi-
mesta. Tämä on alueelle ehdoton rikkaus ja tekijä, joka auttaa meitä erottumaan muusta 
tarjonnasta. Toiminta tukee saumattomasti myös paikallisten alan yritysten toimintaa ja 
monessa paikassa yhteistyötä on kehitetty jo pitkälle.   
 
Tarve hankkeelle 
 
Yhdistysten toimesta tapahtuva palvelutuotanto on tähän saakka ollut pääsääntöisesti har-
rastustoimintaluontoista. Vuosien varrella tilojen käyttöasteet ovat kuitenkin nousseet ja 
myös muiden oheispalveluiden (ateriapalvelut, elämyspalvelut) tarve on kasvanut. Näky-
vissä on, että taantuma ja globaaliin ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ovat siirtämässä 
kokousmatkailun ja matkailun painopistealuetta lähipalveluita suosivaksi. Esimerkiksi mo-
net yritykset järjestävät perinteisten laivaseminaarien sijaan kokouksensa mieluummin 
”eksoottisella” kylätalolla, joka pystyy tarjoamaan kokous- ja ateriapalvelut ja vieläpä oh-
jelmapalvelutkin. Tämä näkymä tarjoaa tulevaisuudessa myös mahdollisuuksia uusille 
markkinoille ja toiminnan kehittämiselle yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yritysten 
kanssa.  
 
Toiminnan haasteena on se, että vaikka alueella on useita toimijoita, niin yhteistyö toimi-
joiden välillä on melko vähäistä. Tarvetta olisi esimerkiksi kylätalojen ja kylien kokoontu-



mispaikkojen ja kylätalojen yhteiselle ajanvarausjärjestelmälle. Myös valmiiden majoitus- ja 
toimintapakettien rakentaminen eri yhdistysten välillä sekä ja yhdistysten ja yritysten välillä 
on kesken. Myös matkailun markkinointiyhtiön Go-Tampereen suunnasta on tullut toiveita 
valmiista paketeista. Yhteistyö Go-Tampereen kanssa on ollut kohtuullisen toimivaa ja hy-
vää, mutta on muistettava, että yhtiön tehtävänä on matkailun markkinointi, eikä esimer-
kiksi alueellisten tuotepakettien rakentaminen. Tämä työ täytyy tehdä alueilla omatoimises-
ti. Tarvitsisimme alueelle kylien markkinointihenkilön, jonka tehtävänä olisi ottaa vastaan ja 
koordinoida varauksia, rakentaa matkailupaketteja ja markkinoida niitä. Yhteinen internet-
sivusto ja sähköisen varausjärjestelmän luominen ovat myös toiminnan tavoitteena. Tämä 
helpottaisi myös kylissä tapahtuvaa toimintaa, sillä tähän saakka näitä tehtäviä ovat hoita-
neet kylätalojen kyläemännät ja kyläisännät. He ovat ottaneet varaukset vastaan, järjestä-
neet kokous-, ateria ja ohjelmapalvelut sekä tarvittaessa vielä majoituksenkin.  Ja kuiten-
kin on muistettava, että he tekevät tätä oman yritys- tai muun toimintansa ohella täysin 
vapaaehtoisesti.  
 
Tämän suuntaisen toiminnan luomisella saataisiin tilojen käyttöasteita nostettua entises-
tään ja tavoitteena on, että myös tilojen käyttökautta saataisiin tasattua ja jatkettua ruuh-
kaisia kesäkuukausia pidemmäksi aikaa.  
 
 
Hankkeen toteuttaminen 
 
On totta, että alueella on ollut meneillään useita hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää 
palveluita ja tapahtumia. Kuitenkin toiminta on pääsääntöisesti keskittynyt yritysten ja kun-
tien ko. toiminnan kehittämiseen. Tämän hankkeen keskeisinä toimijoina ovat nimen-
omaan kylät ja niiden yhdistykset. Tämän vuoksi myös hankkeen hakijana ja toteuttajana 
tulee toimimaan Virtain kylien kehittämisyhdistys ry.  
 
Olemme rakentamassa kokonaan uutta toimintamallia, jonka tarkoituksena on luoda uusi, 
erilainen toimintatapa kokous-, elämys- juhla-, ja matkailupalveluiden tuottamiseksi Ruo-
vedellä ja Virroilla. Tämän vuoksi on tärkeää, että toimintaan saadaan sitoutettua alueen 
palveluita tuottavat yhdistykset jo heti alkuvaiheessa. Myös yritykset ovat tärkeitä yhteis-
työkumppaneita.   
 
Toiminnan mahdollisuuksien ja haasteiden kartoittamiseksi, sekä yhdistysten sitouttami-
seksi varsinaiseen hankkeeseen toteutamme lyhyen esiselvityshankkeen heinäkuusta-
lokakuuhun 2009. Esiselvityshankkeen aikana haastatellaan ja sitoutetaan tulevaan 
toimintaan paikalliset toimijat. Samalla kartoitetaan myös kylien ja yhdistysten tilojen 
käyttömäärät ja tapahtumien kävijämäärät sekä kasvupotentiaalit ja kasvun esteet. Eri 
toimijoiden kehittämisehdotukset kirjataan ja tulosten perusteella luodaan pilottimalli 
uusien palveluiden tuottamiseksi. Hankkeen toiminta-alue tulee olemaan Ruovesi - Virrat. 
Hankkeeseen palkataan työntekijä toteuttamaan kartoituksen ja toimintaan sitouttamisen.  
 
Kartoituksen jälkeen järjestetään avoin tiedotustilaisuus, jossa hankkeen tulokset ja tuleva 
toimintamalli esitelleen.   
 
Hankkeen toteuttamisaika on   01.07.2009–30.10.2009 
Hankeen vastuullinen toteuttaja  Virtain kylien kehittämisyhdistys ry 
 
 



Hankkeen budjetti 
 
Työntekijän palkkakustannukset    2100€ + sos. kulut 735 €  *  4kk =  11 340 € 
Matkakulut   0,45 € * 2500 km                       =   1125   € 
Toimistokulut;                      

- Toimistovuokra               =  800 €  
- atk-laitteiston vuokra              =  500 €  
- puhelin               =  200 €  
- kopiointi, postitus               =  300 € 
- muut kulut               = 300  € 

– tiedotusseminaari toimijoille 
________________________________________________________________    
Yhteensä               14 565 €  
+ alv 22 %                     462 € 
__________________________________________________________________   
                                                                                                          15 027 € 

Hankkeen rahoitus 
 
Kartoituksen toteuttamiseen haetaan PoKo ry:ltä avustusta 90% hankkeen kustannuksista. 
Loput 10% katetaan Virtain kylien kehittämisyhdistys ry:n omilla varoilla.  
 
Rahoitus  
 
PoKo ry        13 524  € 
Virtain kylien kehittämisyhdistys ry     1503   € 
_________________________________________________________________   
Yhteensä         15 027   €   
 
 
 


