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1. HANKKEEN NIMI JA NIMEN TARINA 
 

KULTTUURITONTUT 

Kärsämäen vaakunassa on vene, jossa on seitsemän liekkiä, tai niin kaikki ovat tähän asti luulleet. Entä jos 

liekit kuvastavatkin paikkakunnan seitsemän ensimmäisen talon tonttuja? Nämä tontut pitivät aikanaan 

huolta siitä, ettei Kärsämäen kehitys pysähtynyt niihin ensimmäisiin taloihin. Tonttujen ahkeruuden 

ansiosta Kärsämäen asutus kasvoi ja levisi laajalle alueelle. Nyt väkimäärä on laskusuunnassa, joten apuun 

tarvitaan taas tonttuja. Tontut valtaavat vanhan pappilan tukikohdakseen, koska kuulivat että sinne on 

syntymässä kulttuuririkastamo. Seitsemällä tontulla on suunnitelma jolla, he aikovat nujertaa 

paikkakunnalla vallalle päässyttä passiivisuutta ja pessimismiä. Nyt ei odoteta apua ulkopuolelta vaan 

aletaan itse käsikirjoittaa paikkakunnan tarinaa positiivisemmaksi. 

Tonttu -satuhahmot ovat löytäneet tiensä Kärsämäelle mm. Paanukirkon maisemiin kirjoitettujen 

Paanutonttu -satujen (Inkeri Karvonen ja Ulla Vaajakallio) kautta sekä Suomen Elämäntarinayhdistyksen 

alettua käyttää tonttu roolihahmoa lapsille suunnatussa tarina- ja perinnepajatoiminnassa. Kärsämäen 

kulttuurielämä on pitkälti vapaaehtoistyön varassa. Tonttu -roolihahmon avulla on onnistuttu saamaan 

myös miehiä mukaan toimintaan. Ilman tonttulakkiakin vapaaehtoiset toimijat ovat kuin ahkera 

tonttuarmeija, jota on kiittäminen Kärsämäen rikkaasta kulttuurielämästä. 

Kärsämäen tontut eivät ole joulutonttuja vaan niiden kaukaisia sukulaisia. Kirjan ”Suuri tonttukirja 

(Poortvliet, Rien)” perusteella Kärsämäki kuuluu tonttujen levinneisyysalueeseen. Monissa kärsämäkisissä 

kodeissa on säilynyt vaikutteita kansanperinteen tontuista, jotka auttoivat ihmisiä pitämään huolta 

asuinpaikoistaan. Tonttuja on kansanuskossa jopa lahjottu ja lepytelty jotta on taattu asuinpaikan 

menestys. Tonttuja ei olla kuitenkaan valjastamassa kulttuurin käyttöön taikauskon nimissä. Ennemminkin 

ajatuksena on löytää meissä kaikissa oleva pieni tonttu, joka haluaa pitää huolta siitä, että lähiseudut 

pysyvät elinvoimaisena. Siksi tontut seikkailevat myös hankkeen nimessä.  
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2. HANKKEEN TAUSTA  
 

Kärsämäelle on viime vuosien aikana keskittynyt rikasta kolmannen sektorin kulttuuritoimintaa. 

Esimerkkeinä tästä ovat Suomen Elämäntarinayhdistyksen Elämäntarinafestivaalit, tarinaniskennän SM –

kisat ja kirjoitusvalmennukset, Taideyhdistys Elsuupan ARS Kärsämäki -taidenäyttely, Musiikkia 

Paanukirkossa -yhdistyksen musiikkijuhla ja Akselin soitto -musiikkitapahtuma. Kulttuuritoiminta on 

pääasiassa vapaaehtoistyön varassa. Mukaan toimintaan kaivattaisiin lisää vapaaehtoisia, etenkin 

nuorempaa väkeä. 

Kärsämäellä alkoi vuonna 2000 ainutkertainen puurakentamishanke, jossa vuonna 1765 rakennetun ja 1841 

puretun Kärsämäen vanhan puukirkon lähimaastoon rakennettiin uusi moderni puukirkko 1700 –luvun 

menetelmillä. Kirkosta on muodostunut kansainvälistäkin kiinnostusta herättävä puuarkkitehtuuri- ja 

matkailunähtävyys, joka tekee tunnetuksi vanhoja rakentamismenetelmiä ja paikallista käsityötaitoa.  

Oulun Eteläisen Instituutti hakee rahoitusta esiselvityshankkeeseen jonka tarkoituksena on selvittää, millä 

edellytyksillä Oulun Eteläisen alueelle saadaan syntymään kulttuurialan innovaatio- ja osaamiskeskus.  

Innovaatio- ja osaamiskeskuksen tavoitteena on lisätä alueen kulttuuritarjonnan monipuolistumista ja 

kehittää ammattimaista kulttuuritoimintaa mukaan lukien kansainvälistymisen mahdollisuudet. Yhtenä 

sijoituspaikkavaihtoehtona on pidetty Kärsämäen pappilaa.  

Kärsämäelle oli jo vuosituhannen vaihteessa syntymässä taiteen osaamiskeskus pappilassa toimineen 

Elämäntarina-akatemian ja entisen meijerin eli Taidevoimalan ympärille. Taustalla oli ajatus että Oulun 

läänin eteläosaan tarvittaisiin kulttuurikeskus. Lääninhallituksen, Oulun Yliopiston, maakunta-arkiston, 

Nivala-Haapajärven seutukunnan ja kesäyliopiston tukemana laadittiin jo suunnitelmat, jotka kuitenkin 

hiipuivat osaksi siksikin, että seurakunta halusi Pappilan takaisin perinteiseen käyttötarkoitukseen. Nyt 

Pappila on kuitenkin taas tyhjillään ja suunnitelmissa on aloittaa siellä alueellista kulttuuritoimintaa 

uudelleen.  Pappilan kulttuuritoiminta, matkailijapalvelut ja Paanukirkko olisivat toimiva kokonaisuus, jonka 

osat palvelisivat toisiaan.  

Kärsämäen kunta sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 26 000 euron avustuksen kulttuuritoiminnan 

kehittämiseen vuodelle 2011. Kumppanuus hankkeella kehitettiin kunnan ja kolmannen sektorin 

toimijoiden yhteistyötä. Kulttuuritontut -hanke on luonteva jatko yhteistyön syventämiselle Kumppanuus –

hankkeessa esille tulleiden tarpeiden pohjalta. Pelkkä yhteistyön kehittäminen ei kuitenkaan riitä. Tällä 

hankkeella pyritään myös turvaamaan kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan jatkuvuutta 

edistämällä yhteisöllisyyttä ja aktivoimalla ihmisiä mukaan 3. sektorin toimintaan. Hankkeen avulla 

kehitetään myös paikallisia tukirakenteita suunnitteilla oleville alueelliselle kulttuuri-innovaatiokeskukselle, 

pappilan kulttuuritoiminnalle sekä kulttuuri- ja työosuuskunnalle. 
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3. HANKKEEN TARKOITUS 
 

HANKKEEN TARVE – PESSIMISMIN NUJERTAMINEN 

 

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa pieneen Kärsämäen kuntaan, joka on toivottomuuden 

huipentuma. Onneksi Kärsämäen huippu on vain kärsän korkuinen. Kärsämäellä ei ole edes mäkiä vaikka 

nimi niin antaisi odottaa. Ainoassa lähes umpeen kasvaneessa järvessä viihtyvät vain kahlaajalinnut. 

Muuttotappiokunnan suurin teollinen työnantajakin on jo sulkenut ovensa ja seurakunta on laittanut 

Pappilan myyntiin… 

 Jos hankkeen toimenpiteet tepsivät Kärsämäellä, niin silloin ne tepsivät muuallakin. Kärsämäki toimii 

koekaniinina ja tulokset ovat hyödynnettävissä takapajuloissa kautta maan. Hankkeen toiminnasta etenkin 

ulkokärsämäkisten verkoston luominen, virtuaalisen kanssakäymisen (esim. palvelupörssi) kehittäminen ja 

roolihahmoihin perustuva teatteriharrastus ovat pilottitoimintaa, josta saatavia kokemuksia on mahdollista 

hyödyntää muuallakin.  

KULTTUURITONTUT –hanke on vastaisku passiivisuudelle ja toivottomuudelle, jota kuntarakenteen 

kuohunta on entisestään lisännyt pienissä kunnissa. Sen sijaan että jäätäisiin odottamaan apua ja 

ratkaisuja, aletaan itse käsikirjoittaa paikkakunnan tarinaa positiivisemmaksi. 

 

TAVOITTEET:  

NUORILLE JUURET JA SIIVET yhteisöllisyyden, perinne- ja kansainvälisyyskasvatuksen avulla.  

MAASEUDUN  YHTEISÖLLISYYDEN JA ELINVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN kulttuuri- ja vapaa-

ajantoiminnan, matkailuelinkeinon ja tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämisen avulla.  

Aikuiset ovat Kärsämäellä aktiivisia kulttuurin harrastajia. KULTTUURITONTUT –hankkeen avulla 

houkutellaan myös lapsia ja nuoria mukaan kulttuurin tekijöiksi ja kokijoiksi. Kulttuuri toimii siltana eri 

sukupolvien välillä. Esimerkiksi tarina- ja perinnepajoissa isovanhempien sukupolvi välittää omia muistojaan 

ja taitojaan lastenlasten ikäisille.  Hanke haluaa kiinnittää huomiota myös lasten ja nuorten omaan 

kulttuuriin kuten leikkeihin ja harrastuksiin. Hankkeen toimenpiteillä autetaan lapsia ja nuoria oppimaan 

maaseutukulttuurin ja oman identiteetin arvostamista ja sitä kautta helpotetaan omaan kotikuntaan 

sitoutumista. Yhtenä keinona omien juurien merkityksen ymmärtämiseen käytetään kansainvälisyyttä. 

Tutustuminen erilaisista kulttuureista kotoisin oleviin ihmisiin opettaa huomaamaan että oma tavalliselta 

tuntunut perinne onkin uniikkia.  

KULTTUURITONTUT -hanke sopii hyvin tukemaan kulttuuritoiminnan syntymistä Kärsämäen Pappilaan sekä 

edistämään Oulun Eteläisen kulttuurin innovaatio- ja osaamiskeskushankkeen tavoitteita ja syntymässä 

olevan Kulttuuri- ja työosuuskunnan toiminnan kehittämistä. KULTTUURITONTUT -hankkeella halutaan 

innostaa toimijoita mukaan Pappilan kehittämiseen. Vaikka KULTTUURITONTUT -hankkeen tavoitteena on 

kehittää paikallisia tukirakenteita Oulun Eteläisen alueen innovaatiokeskukselle, se on tarpeellinen ja 

merkittävä myös itsenäisenä hankkeena. Paanutonttu osiossa Paanukirkon ympärille suunniteltava toiminta 

on toteutettavissa myös ilman innovaatiokeskusta ja osuuskuntaa ja suurin osa toiminnoista myös ilman 

Pappilaa.  
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KULTTUURITONTUT –hankkeen avulla on tarkoitus jatkaa Perinnevirkku ja Kumppanuus –hankkeissa 

aloitettua työtä. Perinnevirkku -hankkeen avulla syntyi suunnitelma Tarinaraitista ja geokätköistä. Katokset, 

joihin tarinat ja niihin liittyvät tehtävät on tarkoitus sijoittaa, jäivät odottamaan toteuttamistaan. Nyt 

katoksia rakennetaan perinnepajatoiminnassa talkoiden, kurssien ja työllistettävien avulla. Kumppanuus –

hankkeessa neuvoteltiin mm. yhteistyöstä lukion ja kulttuurialalla toimivien yhdistysten kanssa. 

Innokkaimmin yhteistyön kehittämiseen lähti mukaan Suomen Elämäntarinayhdistys. Yhteistyö ei ehtinyt 9 

kk kestävän hankkeen aikana vakiintua ja sitä on tämän hankkeen aikana mahdollista lisätä ja syventää. 

Hanke hyödyttää myös Keskipisteen Liftari –hankkeessa aloitettua liftari-matkaopas -toimintaa, koska 

Kärsämäelle mahdollisesti perustettavaa kulttuuri- ja työosuuskuntaa voisi käyttää myös liftari -

matkaoppaiden välittämiseen ja toisaalta hankkeen tavoitteena oleva roolihahmojen harrastaminen voisi 

elävöittää liftaritoimintaa. 

Hankkeessa kokeillaan asiakkaiden tavoittamista uusilla keinoilla, mm. ottamalla Kärsämäeltä kotoisin 

olevat markkinoinnin kohderyhmäksi sekä luomalla sisältöä Virtuaalikärsämäki sivustolle (syntynee 

Kumppanuus –hankkeen tuloksena), jolloin sivustosta kehittyy uudenlainen portti paikkakunnan 

saavuttamiseen, osallistumiseen sekä palvelujen ja tapahtumien löytämiseen.  

 

Ulkokärsämäkiset voidaan nähdä myös voimavarana. Vaikka paikkakunnan väkiluku laskee, Kärsämäeltä 

kotoisin olevien määrä maailmalla kasvaa. Jos ulkokärsämäkisillä on yhä jäljellä kotiseuturakkautta, meillä 

voi olla hyödynnettävissä monenlaista osaamista ja suhdeverkostoja. 
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4. HANKKEEN TOIMIJAT 
 

Hakija ja hallinnoija: Kärsämäen kunta.  

Toteuttamisessa mukana: Hankeen yhteistyöverkoston kautta hankkeen toteuttamisessa on osallisena 

useita eri tahoja. Tässä esimerkkejä: Suomen Elämäntarinayhdistys, Paanukirkon kannatusyhdistys, 

Taideyhdistys Elsuupa, lähikuntien kesäteatterit, lähialueen taiteilijaresidenssit esim. KulttuuriKauppila, 

Kärsämäen kunnan vapaa-aikatoimi, PATE-hanke, Jokilaaksojen nuorten tuki ry (etsivä nuorisotyö ja 

työpajatoiminta), Koti Maalla –hanke, yhteisöhautomo –hanke, Oulun Eteläisen innovaatiokeskus -

esiselvityshanke sekä toteutuessaan Kärsämäelle haussa oleva nuorisohanke. Yhteistyötä tehdään myös 

Pohjois-Pohjanmaan oppilaitosten kanssa. Alustavasti on jo neuvoteltu mm. Piippolan Käsi- ja 

taideteollisuusopiston (työpajat), Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun (mediapajatoiminta), Oulun 

seudun aikuiskoulutuskeskuksen (puvustus), Haapaveden opiston (roolihahmot), Jokihelmen opiston 

(työpajat) ja Kärsämäen lukion (ilmaisutaito, tarinat, käännöstyö) kanssa. Hankkeen ohjausryhmään on 

koottu yhteistyöverkoston edustajia (Liitteenä). 

Kohderyhmä: Maaseudun asukkaat, etenkin nuoret sekä maaseudun yhteisöt ja yritykset  

Hyödynsaajia hankkeen aikana ja/tai sen jälkeen: 

- Nuoret, nuoret aikuiset ja muutkin ikäryhmät (esim. harrastusmahdollisuudet lisääntyvät, 

yhteishenki paranee, työpajatoiminta edistää työllistymistä ja omien vahvuuksien löytämistä) 

 

- Matkailuyrittäjät ja muu elinkeinotoiminta (roolihahmot ja tarinateemaa tukevat rakenteet 

piristävät matkailua, yhteistyöverkosto, matkailun ja muun toiminnan vilkastuminen lisää kysyntää) 

 

- Kulttuuriyhdistykset (yhdistysten toiminnan kehittäminen ja aktiivisten toimijoiden määrän 

kasvaminen) 

 

- Ulkokärsämäkiset (yhteys vanhaan kotikuntaan elpyy, yhteisöllisyys) 

 

- Lähialueen kesäteatterit (yhteistyön kautta) 

 

- Innovaatiokeskuksen (mikäli sijoituspaikkana Kärsämäki) toimintaedellytykset paranevat 

 

- Mahdollisesti syntyvä kulttuuri- ja työosuuskunta (ostopalvelut, palvelujen kehittäminen) 

 

- Oppilaitokset (syntyneitä toiminta- ja yhteistyömalleja voidaan hyödyntää hankkeen jälkeenkin) 

 

- Pappilaan kehitettävälle toiminnalle syntyy edellytyksiä hankkeen kautta.  

 

- Kärsämäen kunta hyötyy, jos hanke onnistuu elävöittämään kuntaa, sitouttamaan nuoria 

kotiseutuun ja lisäämään matkailijoiden ja potentiaalisten paluumuuttajien määrää. 
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5. HANKKEEN TOTEUTUS ”SEITSEMÄN TONTUN KERTOMANA” 

5.1 PAJATONTTU - Yhdessä tekemisen meininkiä  
 

Talkoohenkeä Kärsämäeltä on löytynyt ennenkin, mistä parhaana esimerkkinä toimii talkootyönä 

rakennettu Paanukirkko. Talkoot ovat tuttu toimintatapa kylillä, mutta nyt on tavoitteena löytää tekemistä 

jossa ylittyvät kylärajat ja sukupolvien väliset aidat. Pajatoimintaan pyritään saamaan mukaan eri-ikäisiä, 

jolloin vanhempi polvi voi siirtää taitojaan nuoremmille. Pajojen ohjaajia hankitaan ostopalveluna ja 

yhteistyöverkostoa hyödyntämällä (oppilaitokset, Koti Maalla –hanke, ARS Kärsämäki –näyttelyn taiteilijat, 

jos Kärsämäelle syntyy taiteilijaresidenssitoimintaa niin residenssivieraat voivat myös järjestää työpajoja).  

Pajatonttu -osion tavoitteena on yhdessä tekemisen kautta edistää yhteisöllisyyttä, kannustaa 

vapaaehtoistyöhön oman paikkakunnan kehittämiseksi ja innostaa uusia toimijoita mukaan 3. sektorin 

kulttuuritoimintaan. Työpajat voivat olla kestoltaan päivästä pariin viikkoon ja osa työpajoista voi olla 

samalla kursseja tai leirejä. Työpajatoiminnassa voidaan pitää taukoa heinä-elokuussa jolloin on tarjolla 

paljon muuta toimintaa Kärsämäen kesätapahtumiin liittyen. 

Yhdessä tekeminen tapahtuu kulttuuri- ja perinnepajatoiminnan kautta, jossa yhdistyy vapaaehtoistyö, 

kurssit ja työllistettyjen ohjaus. Optimitilanteessa ohjaajina on ammattilaisten lisäksi vapaaehtoisia 

perinteisten työmenetelmien taitajia, kurssilaisina nuoria ja mukana toiminnassa esimerkiksi yhdistysten, 

tulevan osuuskunnan tai kunnan välityömarkkinoilta työllistämiä vaikeasti työllistyviä, kansainvälisiä 

työleiriläisiä ja jopa matkailijoita! Kun eri syistä kokoontunut väki puuhastelee yhdessä, unohtuu kunkin syy 

tulla mukaan toimintaan, jolloin työllistettykin on tasa-arvoinen tekijä ja oppija muiden kanssa.  

 

Toimenpiteinä pajatoiminnassa voi olla mm. perinnemaiseman hoitoa, tarinaraitin katosten ym. 

tapahtumia ja matkailua palvelevien rakenteiden rakentamista, vanhojen käsityötaitojen elvyttämistä, 

teatteria, musiikkia, kuvataidetta, luonnonraaka-aineiden hyödyntämistä, palstaviljelyä ym. 

 

Pajatoiminnalla on tietysti muitakin taka-ajatuksia kuin salakavala yhteisöllisyyden lisääminen. Kun 

pajatoiminnassa mukana olevien taidot karttuvat hankkeen aikana ja tekemällä oppien löytyy jopa tuotteita 

joita voitaisiin myydä, vahvistuu tarve osuuskunnan perustamiselle osaamisen ja tuotteiden myymiseksi. 

Osuuskunta voisi jatkossa välittää ja markkinoida myös roolihahmo-matkaoppaita, lomittajia yrityksiin jne.  

 

Kärsämäellä ei ole nuorten työpajatoimintaa, koska pienen kunnan syrjäytyneiden nuorien lukumäärä on 

liian pieni saamaan sellaisen toiminnan kannattavaksi. Hankkeen aikana kokeillaan uudenlaista mallia, jossa 

työpajaa ei rajata pelkästään nuorille ja syrjäytyneille. Toiveena on että pajatoiminta jatkuisi hankkeen 

jälkeenkin. 

 

5.2 NÄYTELMÄTONTTU – Roolihahmoista harrastus ja matkailuvaltti 
 

Lukion ilmaisutaidon kurssi ja upeat vanhojentanssiesitykset ovat aiheuttaneet monelle nuorelle 

teatterikärpäsen pureman. Kärsämäellä ei kuitenkaan ole teatteriharrastustoimintaa jossa innostusta voisi 

jatkaa. Näytelmätonttu -osiolla pyritään elvyttämään etenkin nuoria ja nuoria aikuisia kiinnostavaa 

teatteriharrastusta pienelle paikkakunnalle sopivassa muodossa. Pienellä paikkakunnalla 

kesäteatteritasoiseen toimintaan ei tahdo riittää resursseja. Hankkeessa teatteriharrastusta rakennetaan 
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roolihahmoihin perustuvan näyttelemisen pohjalle. Ajatuksena on että, kun riittävän moni opettelee yhden 

tai useamman roolihahmon ja hankkii puvustuksen, hahmoja yhdistelemällä voidaan harrastaa 

roolipelaamista muistuttavaa improvisaatioteatteria tai käsikirjoittaa käytettävissä oleville roolihahmoille 

sopiva näytelmä. Hankkeen aikana pyritään ensisijaisesti käsikirjoittamaan ja puvustamaan paikkakunnan 

historiallisia hahmoja, joita voidaan jatkossa hyödyntää harrastustoimintaa monipuolisemmin myös 

esimerkiksi matkailukohteiden esittelijöinä tai tuomaan mielenkiintoa peruskoulun historian opetukseen ja 

perinnekasvatukseen draaman avulla. 

Näytelmätonttu -osiossa järjestetään opintoretki esim. keskiaikaisille markkinoille. Opintoretken 

tavoitteena on innostaa osallistujia mukaan Kärsämäen tarinoiden kertomiseen roolihahmojen avulla. 

Roolihahmotoiminnasta kiinnostuville järjestetään ostopalveluna roolihahmoihin perustuvan 

elämäntarinallisen näyttelemisen kurssi yhteistyössä Haapaveden opiston, Suomen 

Elämäntarinayhdistyksen ja Kärsämäen lukion valinnaisen ilmaisutaidon kurssin kanssa. (Lukio on luvannut 

hyväksyä kurssin osana ilmaisutaidon kurssia -> saadaan varmemmin nuoria osallistujia ja potentiaalisia 

teatteriharrastajia). Hankkeen tavoitteena on saada syntymään roolihahmoihin perustuva teatteripiiri.  

Hankkeen aikana järjestetään ostopalveluna roolihahmojen käsikirjoitustyöpaja. Syntyvien roolihahmojen 

asujen suunnittelu ja puvustaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi opiskelijatyönä tai ostopalveluna. Osa 

rooliasuista voidaan valmistaa myös järjestämällä työpaja tai kurssi. 

Näytelmätonttu -osion kautta kehitetään myös yhteistyötä alueen kesäteattereiden kanssa. Tavoitteena 

on aikaansaada lähialueen kesäteattereilta vierailuja paikkakunnalle. Vierailuihin osallistuvat uuden 

teatteripiirin jäsenet saavat tuntumaa näyttelemiseen avustamalla vierailevia ryhmiä. Naapurikuntien 

kesäteatterit voivat olla innokkaimmille myös potentiaalisia paikkoja harrastaa jos teatteriharrastukseen on 

mahdollista uhrata enemmänkin aikaansa. 

Näytelmätonttuosiossakin on tietysti taka-ajatus. Jos paikkakunnalle saadaan syntymään roolihahmoihin 

perustuvaa teatteritoimintaa, roolihahmoja on mahdollista hyödyntää myös museon, Paanukirkon ja 

muiden matkailukohteiden esittelijöinä. Roolihahmojen avulla voitaisiin jatkossa elävöittää peruskoulun 

historian opetusta ja perinnekasvatusta tuomalla draamaa mukaan opetukseen. Sivutuotteena syntyviä 

”roolihahmotuotteita” voitaisiin välittää parhaassa tapauksessa syntyvän osuuskunnan kautta. 

Roolihahmonäytteleminen voisi toimia jopa yhtenä kanavana nuorten kesäaikaiseen työllistymiseen, koska 

matkailijasesonki ja koulujen loma-ajat osuvat sopivasti yksiin. 

 

5.3 PAANUTONTTU - Paanukirkkoon ja pappilaan liittyvän toiminnan 

kehittäminen  
 

Kärsämäen paanukirkko on matkailijoiden suosima käyntikohde. Paanutonttu -osion keskeinen tavoite on 

kehittää Pappilan ja Paanukirkon alueen kulttuurimatkailua. Hankkeessa kehitetään palveluja ja tuotteita 

Pappilan, Paanukirkon ja Tarina –teeman ympärille. (esim. roolihahmo-oppaat, leirikoulutoiminta, TYKY –

toiminta ja erilaiset kurssit, pakettien kokoaminen alueen matkailukohteista, pappila-Paanukirkko –

kokonaisuus perhejuhlien järjestämispaikkana, päivä Kärsämäellä paketit jne.) Hankkeessa myös 

kartoitetaan lähialueen palveluja (esim. pitopalvelutoiminta), jotka tukevat syntymässä olevien kulttuuri-

innovaatiokeskuksen ja kulttuuri- ja työosuuskunnan toimintaa ja luodaan yhteistyöverkostoja.  
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5.4 TARINATONTTU - Tarinat mausteena arjessa ja markkinoinnissa 

Tarinatonttu osiossa opetellaan hyödyntämään tarinoita matkailussa sekä tuotteiden ja palvelujen 

markkinoinnissa. Hankkeessa järjestetään ostopalveluna kirjoitustyöpaja kyläaktiiveille kylien tarinoiden 

kirjoittamista varten (Kumppanuus hankkeen tuloksena syntyy kunnan ja yhdistysten yhteinen 

Virtuaalikärsämäki –sivusto kunnan internet -sivujen rinnalle. Sivustolle on varattu kullekin kylälle sivu kylän 

tarinan kertomista varten.). Yrittäjille järjestetään ostopalveluna kirjoitustyöpaja jossa he voivat kirjoittaa 

tarinoita tuotteiden ja palveluiden markkinointia piristämään. Työpajat ovat toki avoimia kaikille ja 

tarinoiden käyttäminen markkinoinnissa voisi hyödyttää myös mm. tapahtumajärjestäjiä. 

 

Tarinoiden kirjoittamiseen on mahdollista aktivoida myös yhteistyöoppilaitosten opiskelijoita. Tarinoita 

voitaisiin kirjoittaa esimerkiksi äidinkielen kursseilla. Kieltenopetuksessa voidaan teettää tilaustyönä 

käännöksiä sellaisista tarinoista jotka kiinnostavat matkailijoita. Jos osuuskunta käynnistyy, luokat voisivat 

kerätä rahaa luokkaretkikassaan myymällä palveluitaan osuuskunnan kautta jos sellainen paikkakunnalla 

käynnistyy. 

 

Perinnevirkku –hankkeessa suunniteltiin jo muutamia geokätköjä. Jos hankkeessa resurssit riittävät, 

voidaan jatkaa perinnevirkussa tehtyä työtä. Valmiit geokätköt otetaan huomioon ja kehitetään rinnalle 

uusia. Tavoitteena on kehittää myös sellainen geokätköreitistö jonka voi kulkea ilman koordinaatteja 

tarinoiden tai runojen muotoon kirjoitettujen vihjeiden avulla. Geokätköjen tarinoita voidaan kirjoittaa 

esimerkiksi kylien tarinapajan yhteydessä tai järjestää oma työpaja niitä varten. 

 

5.5 VIRTUAALITONTTU – Virtuaali-Kärsämäki –areenan hyödyntäminen   
 

Nuorten mediapajatoiminta käynnistetään kurssin/työpajan avulla, joka voidaan järjestää joko 

ostopalveluna tai ottamalla hankkeeseen työharjoittelija alan oppilaitoksesta. Mediapajalla nuoret 

tuottavat sisältöä Virtuaali- Kärsämäkeen eli Kärsämäen kunnan nettisivujen epäviralliseen 3.sektorin 

ylläpitämään osioon, joka valmistuu Kumppanuus -hankkeen kautta opiskelijatyönä vuoden 2012 alussa. 

Tuotettu sisältö voi olla esimerkiksi videoita, animaatioita tai netti-tv:tä. Tavoitteena on tehdä sisältöä 

joka korostaa paikallisen kulttuurin ominaispiirteitä pilke silmäkulmassa. Mediapajaa on mahdollista jatkaa 

hankkeen jälkeen, jos nuorilla intoa riittää. 

Virtuaalitonttu -osiossa hyödynnetään Internetiä kanavana jonka kautta Kärsämäen ulkopuolinen maailma 

pääsee eläytymään paikkakunnan tunnelmaan, saa tietoa paikkakunnan tapahtumista ja pääsee 

tutustumaan tarinoihin. Virtuaali-Kärsämäestä toivotaan kanavaa jonka kautta etenkin ulkokärsämäkiset 

voisivat ylläpitää kotiseuturakkauttaan ja tyydyttää uteliaisuuttaan. Virtuaali-Kärsämäki -sivuston runko 

syntyy Kumppanuus –hankkeen kautta, mutta ideana on että sisältöä voidaan tuottaa vähitellen ja linkittää 

sivuille sitä mukaa, kun materiaalia syntyy. Hankkeen aikana voidaan (esim. hankkeeseen otettavan 

työharjoittelijan työnä) siirtää valmiit tarinaraitin tarinat virtuaalikärsämäkeen, laatia tarinat kylille ja 

liittää ne niille varatuille sivuille, kehittää sivustolle aikapankki vapaaehtoistyön vaihtotalouden 

harjoittamista varten sekä palvelupörssi jossa etenkin yhdistykset voisivat tiedottaa palveluistaan ja 

vuokrattavista välineistään.  
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5.6 KOTITONTTU - Kotiseutuidentiteetti rikkautena ja yhdistävänä tekijänä 

 
Kotitonttu osiossa pyritään tavoittamaan paikkakunnalta pois muuttaneita. Ulkokärsämäkiset ovat hyvä 

kohderyhmä esimerkiksi tapahtumista tiedottamiselle, koska monet heistä vierailevat paikkakunnalla 

muutenkin. Ulkokärsämäkisten verkostosta saattaa löytyä paljon asiantuntemusta jota tällä hetkellä emme 

osaa hyödyntää. 

Paikkakuntalaisia innostetaan etsimään Kärsämäkisiä maailmalta mm. ostopalveluna toteutettavan 

kollektiivisen sukututkimuksen kurssin avulla. Esimerkiksi Siirtolaisuusinstituutin tietokannoista löytyy 

tiedot Kärsämäeltä siirtolaiseksi lähteneistä. Amerikkaan, Ruotsiin, Australiaan ja moniin muihin kolkkiin 

maailmassa on jäänyt lukuisia kärsämäkisiä.  

Hankkeessa laaditaan yhteistyössä opintomatkalle lähtevien nuorten kanssa perinnekasvatusmateriaalia 

ja kerrotaan lapsille ja nuorille oman perinteen merkityksestä ja oman kulttuurin arvosta. 

Perinnekasvatusmateriaalissa voidaan nostaa esille myös sellaisia perinteitä joiden erikoisuutta ei helposti 

muista, kun asia on itselle arkinen. Esimerkkinä tästä vaikka arkiruuat ja lasten leikit. Maailmalle lähtevällä 

nuorella olisi hyödyllistä olla takataskussaan pieni pala omaa kulttuuria, jotta on jotain annettavaa kun 

eteen tulee tilaisuus kulttuurivaihtoon. Maailmalla ei voi olla pelkästään turisti, joka tarkkailee muita. Myös 

itse on toisten kiinnostuksen kohteena. Innostamalla nuoria mukaan kotiseututyöhön pyritään saamaan 

heidät mukaan kansainväliseen kärsämäkisten verkostoon jo, ennen kuin he lähtevät muualle 

opiskelemaan.  

 

5.7 MAAILMANKANSALAISTONTTU - Kotiseutuidentiteetin arvostuksen 

kasvaminen kansainvälisyyteen peilaamalla  
 

Maailmankansalaistonttu -osiossa järjestetään alueen nuorille mahdollisuuksia erilaisiin ihmisiin ja 

kulttuureihin tutustumiseen kansainvälisen nuorten työleirin avulla. Työleiriläisten osallistuminen 

perinnepajatoimintaan saattaa toimia innostajana myös alueen nuorille tulla mukaan.  

Maailmankansalaistonttu -osiossa tehdään yhteistyötä Kärsämäellä toimivien Koti Maalla –hankkeen (MSL) 

ja yhteisöhautomo –hankkeen kanssa joilla molemmilla on tavoitteenaan edistää maahanmuuttajien 

kotouttamista. Yhteistyössä hankkeiden kanssa voidaan järjestää esimerkiksi ”nojatuolimatkoja” täällä 

maahanmuuttajina olevien kotimaihin. Vieraaseen kulttuuriin tutustuttaisiin mm. perinneruokien, 

musiikin ja valokuvien avulla. 

 

Maailmankansalaistonttu -osiossa järjestetään opintomatka ”maalle ulkomailla”. Vieraalla maalla on 

maallakin eksoottista, miksei myös meidän maaseudulla? Kulttuurivaihdon kautta huomaa, että oma 

perinne on uniikkia. Matkan tavoitteena on huomata, miten eri maassa maalaisuus onkin eksoottista, joten 

ehkä myös oma maalaisuus on rikkaus? Kohdemaan nuorten kanssa suorittaisimme tasa-arvoista 

kulttuurivaihtoa siten, että kumpikaan osapuoli ei ole pelkästään turisti tai kohde vaan molemmilla on 

jotain annettavaa ja saatavaa. Opintomatkaa hyödynnetään myös nuorten saamiseen mukaan aktiivisiksi 

osallistujiksi hankkeeseen. Jos suinkin mahdollista, opintomatkalla tavataan ulkokärsämäkisiä, jos sellaisia 

kyseisestä maasta löytyy. Matkan aikana pyritään luomaan pysyviä kontakteja kohdemaahan. 

Kansainvälisestä yhteistyöverkostosta voi olla hyötyä esimerkiksi Kärsämäelle suunnitellun 

taiteilijaresidenssitoiminnan kannalta. 
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6. HANKKEEN AIKATAULU 
 

Hanke alkaa vuoden 2012 alussa. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun asti.  Pitkä hankeaika vahvistaa 

hankkeessa testattavien toimintamuotojen vakiintumista. 

Alustava aikataulu: 

Tammi-maaliskuu 2012 

- Hankkeen toiminnan ja tiedotuksen suunnittelua 

- Palvelujen kilpailuttamista 

- Yhteistyösopimusten laatimista 

- Leirikoulupäiväpaketin ja perinnekasvatuksen suunnittelua yhdessä yhteistyöluokan kanssa 

Huhti-kesäkuu 2012 

- Työpajatoimintaa 

- Leirikoulupäiväpalvelun testaaminen yhteistyöluokan kanssa  

- Aineiston keräämistä Kärsämäen historiallisista hahmoista ja vapaaehtoisten etsimistä mukaan 

roolihahmotoimintaan 

- Opintomatka Suomessa tutustumaan roolihahmojen käyttöön matkailussa esim. Turun 

keskiaikaisille markkinoille ja Turunlinnaan. 

Heinä-syyskuu 2012 

- Kesäteatterivierailun järjestäminen Kärsämäelle pitäjäpäivien aikaan 

- Roolihahmoihin perustuvan elämäntarinallisen näyttelemisen kurssi 

- Roolihahmojen käsikirjoitustyöpaja  

- Leirikoulupäiväpalvelun testaaminen uuden yhteistyöluokan kanssa 

Loka-joulukuu 2012 

- Työpajatoimintaa 

- Roolihahmojen puvustusta 

- Ulkokärsämäkisten verkoston kartoittamista 

- Kollektiivisen sukututkimuksen kurssi 

Tammi-maaliskuu 2013 

- Työpajatoimintaa 

- Paikallisen toimijan etsiminen leirikoulupäiväpalvelulle ja markkinoinnin suunnittelu yhteistyössä 

- Opintomatkan suunnittelu ja markkinointi 

- Työharjoittelija (Virtuaalitonttu osioon) 

- Nuorten mediapaja -kurssi 

Huhti-kesäkuu 2013 

- Työpajatoimintaa  
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- Opintomatkalle ilmoittautuvien nuorten kanssa kootaan perinnekasvatusmateriaalia Suomesta ja 

Kärsämäestä 

- KV-työleiri, opintomatkalle lähtijät mukana 

Heinä-syyskuu 2013 

- Roolihahmopäivän järjestäminen 

- Tarinat apuna markkinoinnissa –työpajan järjestäminen yrittäjille ja kyläaktiiveille  

- Opintomatka ”maalle ulkomailla”  

Loka-joulukuu 2013 

- Opintomatkan esittely Kärsämäkisille (kouluvierailu ja yleisötilaisuus) 

- Jos rahaa on jäljellä ja saadaan jatkoaikaa vuodelle 2014, loka-joulukuussa voidaan vielä järjestää 

työpaja- ym. toimintaa 

- Toimijan etsiminen työpajatoiminnan järjestäjäksi jatkossa, jos siitä on saatu hyvää kokemusta 

- Hankkeen loppuraportti ja muut päättämiseen liittyvät työt 

Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan rahoituksen ehtojen mukaiset raportoinnit ja ohjausryhmän toiminta.
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7. HANKKEEN TAVOITTEET 
 

NUORILLE JUURET JA SIIVET yhteisöllisyysden, perinne- ja kansainvälisyyskasvatuksen avulla. 

MAASEUDUN  YHTEISÖLLISYYDEN JA ELINVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN kulttuuri- ja vapaa-

ajantoiminnan , matkailuelinkeinon ja tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämisen avulla. 

 Lapsille ja nuorille juuret ja siivet. Omien juurien arvostus ja valmius kohdata erilaisuutta ja vieraita 

kulttuureja. 

 Oman kulttuuriperinnön tuntemisen ja arvostamisen lisääntyminen  

 Kulttuurimatkailun kehittyminen. Esimerkiksi ulkokärsämäkisten verkosto käyttöön tapahtumien 

markkinoinnissa. 

 Yhteisöllisyyden lisääntyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen mm. tonttupajatoiminnan kautta. 

 Aineettomia tavoitteita ovat mm. harrastusmahdollisuuksien lisääminen etenkin nuorille, taitojen 

karttuminen ja omavaraisen kulttuurituotannon syntyminen, matkailijamäärän kasvaminen… 

 Kärsämäen kunnan strategiassa pyritään luomaan Kärsämäestä onnellisten nuorten ja onnellisten 

lapsiperheiden asuinpaikka. KULTTUURITONTUT –hanke tukee tuon tavoitteen toteutumista. 

Mitattavia tavoitteita:  

 Yhteistyöverkoston syntyminen: > 5 oppilaitosta / opistoa, >1 kesäteatteria, >5 matkailuyritystä, 

>5 yhdistystä, > 3 hanketta, > 1 taiteilijaresidenssi. Tavoitteena muodostaa pysyvä yhteys myös 

opintomatkan kohteeseen ulkomailla. 

 Yhteistyötä oppilaitosten kanssa opinnäytetyön tai harjoittelun muodossa >3 

 Paanutontun leirikoulupäivän tuotteistaminen 

 Perinnekasvatusmateriaali 

 Roolihahmojen käsikirjoituksia ja puvustuksia >10 

 Työpajoja > 10 

 Kursseja > 10 

 Opintomatkoja 2  

 Työleiri 1 

 Lisäksi työpajatoiminnan kautta syntyy yleishyödyllisiä puitteita esim. tarinaraittiin kuuluvia 

rakennelmia, perinnemaiseman kunnostusta, geokätköjä ja sisältöä Virtuaali-Kärsämäkeen. 
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8. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA 
 

Rahoitus (yleishyödyllinen kehittämishanke, kohderyhmänä nuoret) 

EAKR       314 000 

Kuntarahoitus      10 000 

Yksityisrahoitus 10 %     36 000 

  - osallistumismaksut (opintomatkat ym.) 26 000 

  - vastikkeeton työ 10 000  

Rahoitus yhteensä     360 000 

 

Kustannukset        

Työvoimakulut (palkka, sivukulut, palkanmaksukulut, vakuutukset ym.)  128 000 

 - projektikoordinaattori 50%  3000 € kuukausipalkasta  50 000   

 - projektityöntekijä 100 % 2500 € kuukausipalkka 78 000 

Ostopalvelut      84 500 

 - sihteeripalvelut (n. 0,5 htv/vuosi)   26 500 

 - siivous    3 000  

  - työpajat > 10 (sis. mm. kouluttajien palkkioita, matkakuluja, tarvikkeita ja välinevuokria) 

     28 000 

  - kurssit > 10 (sis. mm. kouluttajien palkkioita, matkakuluja, tarvikkeita ja välinevuokria) 

     22 000  

 - historiallisten roolihahmojen puvustus (esim. opiskelijatyönä, sis. suunnittelun ja    

  valmistamisen)   5 000 

Vuokrat      27 000 

 - toimisto     8 000 

  - laitevuokrat (2 x tietokone + ohjelmat (mm.  editointi, kuvankäsittely  ym.), tulostin,     

   skanneri, kamera ja videokamera n. 375 €/kk) 9 000 

 - Tapahtumien tilavuokrat  > 100 päivänä (työpajat, kurssit, kokoukset, leiri, muut tilaisuudet)

     10 000 

Matkakulut      78 500 

 Opintomatka ulkomaille (esim. Pohjoismaihin n. 10 vrk, n. 30 hlö)   

 - Linja-autokuljetus ja laivamatkat  26 000   

     - majoitus    29 000  

 - ohjelma, opastus, pääsymaksut, matkatoimistokulut 8 000 

  

  Opintomatka Suomessa (2 vrk, n. 30 hlö)  

  - matkat    1 500 

  - majoitus    3 000 
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    Muut matkakulut 

 - työntekijöiden matkakulut   5 000 

 - asiantuntijoiden, ohjaajien ja ohjausryhmän matkakulut 6 000 

  

Muut kustannukset     32 000 

Tiedotus ja markkinointi:   8 000 

 - esitteet ja käyntikortit, lehti-ilmoitukset 

Toimistokulut (sis. pienlaitehankinnat):  7 000 

- kopiot, puhelin, Internet, postitus   

Kahvitukset    3 000   

- tiedotustilaisuudet, kokoukset ym.   

Materiaalit    14 000  

- työpajoihin, rooliasuihin ym.  

Vastikkeeton työ     10 000 

Kustannukset yhteensä     360 000 

9. HANKKEEN TIEDOTUS- JA RAPORTOINTI 
 

Hankkeen toiminnasta, etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan lehti-ilmoituksilla, Internetissä, kuntainfossa, 

ilmoitustauluilla sekä lähettämällä tiedotteita lehtiin. Hankkeesta tiedotetaan myös pitämällä 

tiedotustilaisuuksia ja ottamalla yhteyttä suoraan kohderyhmiin. Yhteistyöverkostoa hyödynnetään 

tiedotuksessa. Tiedotuksessa ja raportoinnissa noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita. Hankkeen 

päättyessä laaditaan loppuraportti.  

10.  HANKKEEN RISKIT JA OLETUKSET 
 

Hankkeen suurimpana riskinä on se, ettei paikkakunnalta löytyisi esim. roolihahmotoiminnasta ja muista 

hankkeen osa-alueista innostuvia. Varmuuden vuoksi teatteri / roolihahmoharrastuksen kiinnostavuutta on 

selvitetty jo alustavasti etukäteen ja kiinnostuneita tuntuisi olevan. Osallistujien saaminen mukaan 

hankkeen toimintaan on muutenkin keskeinen riskitekijä etenkin yksityisrahoituksen keräämisen kannalta. 

Opintomatka ulkomaille helpottaa yksityisrahoituksen keräämistä ja innostaa nuoria osallistumaan myös 

hankkeen muuhun toimintaan. Matkustamiseen liittyvien riskien vuoksi ulkomaan opintomatkalle 

osallistuvia edellytetään ottamaan matkavakuutus. 

 

 


