HETI VALMIS – AINA VARMA -kyläviestintähanke 1.1.2017–31.12.2018
Heti valmis - aina varma (HVAV) on Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen ja asukastoiminnan
kyläviestintähanke. Hankkeessa kehitetään siirrettävissä oleva, joukkoistamisen periaatteita toteuttava
monikanavainen kyläviestintäkonsepti. Hankkeen tavoitteena on paitsi parantaa kylien sisäistä ja välistä viestintää,
myös edistää kylien välistä yhteistyötä ja lisätä yhteisöllisyyttä.
Asukkaiden hyvinvointia edistetään yhdessä tekemisellä viihtyisissä, turvallisissa ja elinvoimaisissa kylissä. Hankkeessa
kehitettävä kyläviestintä toimii myös välineenä asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiselle. Hankkeella
edistetään kylien digitalisaatiota.
Hankkeen tarve ja tausta
Rovaniemellä on tarve kehittää aktiivisesti omaehtoista kyläviestintää sekä vahvistaa kylien osallisuutta ja elinvoimaa
viestinnän ja sähköisten palvelujen avulla. Omaehtoisen kyläviestinnän kehittämisen taustalla on muutama toisiinsa
kytkeytyvä havainto: kylät ovat viestinnässä passiivisia eikä keskinäistä yhteistyötä ole. Kyliä halutaan tukea
viestinnässä. Hyvin toimivalla kyläviestinnällä edistetään asukkaiden, kylien ja kaupungin välistä vuorovaikutusta.
Vuorovaikutuksen merkitys on suuri, sillä kaupungin tulevaisuutta luodaan yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja
järjestöjen, päättäjien, kaupungin johdon sekä työntekijöiden kanssa.
HVAV-hankkeen kohderyhmät
Hankkeen kohderyhmänä ovat Rovaniemen maaseudun kyläalueet ja niiden asukkaat. Hanke koskettaa julkisia ja
yksityisiä toimijoita Lapin alueella. Hankkeessa toimivat tiiviissä yhteistyössä mm. Rovaniemen kaupunki, kylien
yhteisöt ja yrittäjät, järjestöt, yhdistykset ja kolmannen sektorin toimijat.
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet
Hankkeen tavoitteena on luoda selkeä ja siirrettävissä oleva, monikanavainen malli kyläviestinnälle.
Kyläviestintä on tuolloin kylien sisäistä ja ulkoista viestintää ja uudenlaisten osallistumistapojen kehittämistä
monikanavaisesti ja vuorovaikutteisesti.
Tavoitteena on, että asukkaat tuntevat ja osaavat käyttää sähköisiä palveluja. Kyläviestintä on omaehtoista ja se toimii
vuorovaikutuksessa kehittyvän kuntaviestinnän kanssa. Kyläviestintä toimii myös välineenä asukkaiden osallisuuden ja
vaikuttamisen edistämiselle. Hankkeella haetaan edellytyksiä lisätä asukkaiden omaehtoista toimintaa ja edistää
siirtymää ns. uuteen työhön (teollisen ajan työkulttuurista siirrytään monimuotoiseen, yrittäjämäiseen työhön jne.)
sekä uusiin elinkeinoihin. Tavoitteena on ylläpitää sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat jatkaa asumista ja
elinkeinojen harjoittamista Rovaniemen kylissä.
Kyläviestintämalli koostuu mm. kylille perustettavasta viestintäverkostosta, digitalkkareista, kylämediasta ja
yhteisöllisestä oppimisesta. Viestintäverkosto tuo yhteen eri kylien ihmiset ja lisää heidän keskinäistä yhdessä
tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Viestintäverkoston jäsenet toimivat yhteistyö- ja sidosryhmien sekä hanketyöntekijän
kanssa sisällöntuottajina. Tätä tarkoitusta varten perustetaan kylämedia. Kylämedialle valitaan sopiva julkaisualusta,
jossa julkaistaan sekä toimitettua että spontaanimpaa aineistoa (teksti, kuva, ääni, video). Hankkeessa on pilottikyliä,
joissa kyläviestintämallia kehitetään.
HVAV-hankkeen toteuttajat, yhteistyökumppanit ja resurssit
HVAV-kyläviestintähankkeen toteuttaja on Rovaniemen kaupungin alueelliset palvelut ja asukastoiminta.
Kyläyhdistykset ovat hankkeessa sekä kohderyhmä että keskeinen toteuttaja.
Hankekumppaneina ovat Rovaniemen maaseutualuetta edustavat aluelautakunnat ja kylien elinvoimaisuutta edistävä
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö. HVAV-hanketta säätiö tukee laitehankinnoilla
Hankkeeseen käytettäviä resursseja ovat julkinen tuki, Rovaniemen kaupungin rahoitusosuus ja yksityinen
rahoitusosuus (kyläyhdistykset).
Hanke toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella.
Lisätietoja: Eija Pajula, projektipäällikkö, 0400 901 766, eija.pajula@rovaniemi.fi

