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HANKKEEN TAVOITE  

 
Hankkeen tavoitteena on saada aikaan Pohjois-Kuru uuteen nousuun alueen  
kehittämissuunnitelman laatimisella ja luoda koulusta aluetta monipuolisesti palveleva   
kyläkeskus. Jos Seitsemisen kansallispuistosta tulossa kansainvälinen luonto-  
hyvinvointimatkailun kehittämiskeskusta, niin koulu tulee saada osaksi sitä.  
Hankkeella tavoitellaan oman alueidentiteetin voimistamista, asumisviihtyisyyden ja  
yhteisöllisyyden vahvistamista sekä väestöpohjan kasvattamista ja palvelujen turvaamista.  
Alueen sisäiseen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota laatimalla kylille  
lähiturvallisuussuunnitelmat.  
 
HAKIJAN TAUSTATIEDOT  
 
Hakija on Pohjois-Kurussa 15 vuotta sitten rekisteröity yhdistys nimeltä Taistelijan talo-  
palveluyhdistys ry, joka aikanaan yritti saada perustetuksi kuntaan vanhusten  
palvelukeskuksen. Loppuvuodesta 2010 ns. lepotilassa ollut yhdistys piti kokouksen ja perusti  
yhdistykselle Pohjois-Kurun koulujaoston.  Itä-Aureen kylätoimikunta oli toiminut 1970-  
luvulta lähtien rekisteröimättömänä yhdistyksenä.  Muissakin kohdealueen kylissä oli  
perustettu tuohon aikaan kylätoimikuntia, joista myös Riuttasen kylän kylätoimikunta toimii  
edelleen rekisteröitymättömänä.  
Pohjois-Kurun koulujaosto perustettiin, jotta Taistelijan talo-palveluyhdistys ry voisi  
kyläläisten puolesta ryhtyä juridiseen talous- ja toimintavastuuseen Ylöjärven kaupungin  
omistamaan Pohjois-Kurun kouluun, jonka ylläpitovastuu siirtyy kyläläisille.   
 
HANKKEEN TARVE  
 
Hankkeen tarvetta kuvaa se, että kyläläiset ovat saaneet pitkien ja monimutkaisten  
neuvottelujen jälkeen kaupungin pyörtämään koulun myyntipäätöksen ulkopuolisille, joka 
tuli yllätyksenä kyläläisille, koska koulun oli kuntaliitosneuvotteluissa sovittu jäävän 
kyläläisten käyttöön. Hakija on tehnyt ostotarjouksen koulusta kaupungille. Kuntaliitos tuli 
voimaan vuoden 2009 alusta.  
Tällä hankkeella on tarkoitus osoittaa, että kylä pystyy huolehtimaan 50-vuotiaasta 
koulurakennuksesta, joka on ainoa kyläläisten tukikohta ja kokoontumispaikka vuoden 
ympäri niin häihin, syntymäpäiviin ja hautajaisiin, ja mahdollistaa harrastusten jatkumisen, 
kuten esim. Aurejärven pelimannien työväenopiston opintopiirin, joka on toiminut 
yhtäjaksoisesti kylässä 16 vuotta.  
 
HANKKEEN KOHDERYHMÄ  
 
Hankkeen kohderyhmänä on Pohjois-Kurun asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat.  
Alueen ikärakenne on kovin vanhusvoittoinen. 
Hankkeen kohderyhmänä on myös alueella toimivat yhdistykset, seurat, yhteisöt, yritykset:  
Isomustajärven Urheilijat ry, Pohjois-Kurun Metsästäjät ry,   



Kurun kappeliseurakunta, kirkko vuodelta 1923, hautausmaineen, Pohjois-Kurun 
diakoniakylätoimikunta, Aurejärven kalastuskunta, Riuttasten kylätoimikunta, Keski-Kurun 
Metsästysseura ry, Seitsemisen kansallispuisto kuuluu kohdealueeseen, Haukijärven 
luontopolkusuunnitelman yhdistämissuunnitelmat Helvetinjärven kansallispuistoon 
Ruovedelle Sata-Hämeen taival-retkeilypolku ja moottorikelkkaura halkovat Pohjois-Kurua. 
Lähistöllä on myös Kihniön puolella Aitonevan suoalueet ja museorautatie.  
Alueella on maa- ja metsätalous- sekä palvelualan yrityksiä. Alueella on jäljellä yksi kauppa, 
jossa nettipiste asiakkaille sekä kahvio ja tilauslounasbaari ja pitopalvelu.  
Alueella on kaksi henkilöliikennetilausyritystä, mökkivuokrausta, metsäurakointia,  
kehräämö, soraa, murskaa. Seitsemisen kansallispuiston välittömässä läheisyydessä on myös  
useita matkailuyrityksiä. Itä-Aureessa on myös kyläläisten uimaranta. Kohderyhmälle on 
tiedotettu hankkeesta paikallislehdissä, joita ovat Kurun Lehti ja Ylöjärven Uutiset. Nämä 
lehdet ovat keskeisiä tiedotusvälineitä jatkossakin sekä laadittavat uudet kotisivut.  
 
HANKKEEN TOTEUTTAMISEN HENKILÖ- JA MUUT VOIMAVARAT  
 
Yhdistyksen hallituksessa on mukana monipuolinen asiantuntemus kylän kehittämiseksi.  
Alueen vapaa-ajanasukkaissa on myös osaamispääomaa, joka hyödynnetään hankkeessa.  
Omarahoitusosuutta anotaan säätiöiltä ja yhteisöiltä sekä lahjoituksia anotaan yksityisiltä.  
Hankkeen toteuttamisesta vastaa hakija, jolla on toteutus- ja rahoitusvastuu.  
Hanke on kaksivuotinen ja ajoittuu kolmelle vuodelle.  
 
Hankkeen kustannusarvio: 70 000 euroa, 80 % avustus 56 000, omavastuu 14000 e  
 
Palkkakulu 24 kk x 1375 x 1,4 (sosiaalikulut): 46 200 euroa  
Palkat, hankevetäjä 55 % normaalista työajasta, palkkaus 1375 euroa  

Kotimaan matkakulut 1000 euro  
kilometrikorvaukset, opintoretki 

Ostopalvelut: yht. 6400 euroa:  
Asiantuntijapalkkiot, luennoitsijat seminaareihin 400 euroa 

Kyläesite, postikortit, adressit, viirit, pyyhkeet, mainoskynät 3000                                  
Kylän mainoskulut ja tiedottaminen, verkkosivut 3000  

Vuokrat + muut kulut (24x 350) + 1000 = 9400  
laitteet, kulukorvaukset, puhelin, toimistokulut, posti 

Talkootyö 700h a 10 e yht. 7000e 
 
HANKKEEN SISÄLTÖ  
 
Alueelle laaditaan kehittämissuunnitelma, mahdollisimman monipuolinen sisältäen myös  
turvallisuussuunnitelman.  
Turvallisuussuunnitelma alueelle laaditaan yhdistyksen, kaupungin ja 
turvallisuusviranomaisten yhteistyönä ja tätä mallia voidaan soveltaa muuallakin Ylöjärven  
harvaan asutulla maaseudulla.  
Kartoitetaan kaikki alueen kehittämistä sivuavat jo toteutetut, käynnissä ja vireillä olevat  
kehittämisprojektit, joiden kanssa verkostoidutaan ja pyritään hyödyntämään oman alueen  
suunnittelussa ja koulun käytössä. Pirkanmaan kyläasiamiehen ja Ylöjärven kyläsihteerin  
palveluita käytetään tässä hyväksi, kuten hankkeessa muutoinkin koko sen ajan.  
Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen mm. eri alojen oppilaitoksien ja neuvontajärjestöjen  
ja vapaiden sivistysjärjestöjen kanssa.  
Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:  



Pohjois-Kurun koulun käyttö- ja taloussuunnitelma, itsekannattavuusperiaate päämääränä.  
Alueen vetovoimaisuuden lisääminen uusien asukkaitten saamiseksi, konkreettisten  
toimenpiteiden löytäminen ja toteuttaminen,  
Alueen kulttuuriperinnön, mm. Aurejärven kirkon ja Seitsemisen ym. luontoarvojen  
monipuolisempi hyödyntäminen matkailussa; Aurejärven kirkkoa pidetään auki talkoovoimin 
kesäaikaan vuosina 2011 ja 2012 noin 100 päivänä n.7h/pv yhteensä 700 h. 
kulttuurihistoriamatkailutuotepaketin luominen yhdessä matkailun asiantuntijoiden kanssa. 
Opaskoulutuksen järjestäminen työväenopiston ja matkailuasiantuntijoiden yhteistyönä, 
sisällön rakentaminen opaskoulutukseen kylän historiasta ja luonnosta. Tarinankerronnan 
hyödyntäminen matkailussa.  
Alueen ympäristön viihtyisyyden ja omaleimaisuuden lisääminen esim. Maisemointi- tai  
ympäristötaideteoshankkeella  

Kyläseminaari 1 kpl, kyläläisten osallistumisen aktivointi  
Matkamuistokilpailu, alueen markkinointia varten esitteet, verkkosivut, postikortit, adressit  
Vakinaisen väestön ja vapaa-ajanasutuksen yhteistyön organisointi  
Yhdistysten, kunnan ja seurakunnan sekä yritysten yhteistyösuunnitelma palveluiden  
kehittämiseksi  
Kylän pienoismallin rakentamisen suunnittelu – toteutus erillisenä hankkeena 

Nuorten kesätyö- ja harjoittelupaikkojen luominen eri tehtäviin  
Kylän pitkäaikaistyöttömien työllistäminen  
Sosiaali-, terveys- ja kulttuuripalvelut, hyvinvointipalvelut –kyläsuunnittelun yhteys  
kuntasuunnitteluun.  
Palveluiden suurimpiin puutteisiin ratkaisujen hakeminen.  
 

VIESTINTÄSUUNNITELMA  
 
Asukkaat  
Hankkeen alkamisesta, etenemisestä ja tuloksista informoidaan kylien asukkaita yhteisessä  
paikallislehdissä ja radioissa sekä omilla verkkosivuilla, jonne viedään myös loppuraportti.  
Yhdistykset ja yritykset  
Yhdistysten ja yritysten edustajia lähestytään hankkeen alkaessa kirjeellä, jossa tiedotetaan  
hankkeen tavoitteista jne. Yhdistysten edustajille voidaan järjestää myös yhteinen  
tiedotustilaisuus, jossa hankkeen tavoitteita käydään yhdessä läpi.  
Yhdistyksille toimitetaan loppuraportti, joka voidaan julkaista kaikille alueen asukkaille  
suunnatussa tiedotustilaisuudessa.  
Ylöjärven kaupunki, muut tahot  
Kaupunkia informoidaan hankkeen alkamisesta ja tuloksista. Kaupunginhallitukselle 
laaditaan  
erillinen tiedote hankkeen alkamisesta. Ylöjärven kaupungille kulkee tieto myös kaupungin  
palveluksessa olevan kyläsihteerin kautta  

Lisäksi hankkeen eri vaiheista, loppuraportista tiedotetaan alueen lähikylien yhdistyksille,  
toimintaryhmille, Pirkanmaan kyläasiamiehelle.  
Media  

Toimitetaan itse juttu mm. valtakunnalliseen kylien ja paikalliskehittäjien Maaseutu Plus –  

lehteen.  
Hankkeen alkamisesta ja tuloksista tehdään lehdistötiedote. Tulosten valmistuttua pidetään  
lisäksi lehdistötilaisuus.  
Otetaan itse aktiivisesti yhteyttä paikallislehtien lisäksi eri toimituksiin, mm. Aamulehti,  
Maaseudun Tulevaisuus, Ylä-Satakunta (juttuvinkit). paikallisradiot 


