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1 TAUSTA JA LÄHTÖTILANNE

1.1 Suunnitelman syntyminen
Suunnitelma on laadittu Nopankylän kyläseura ry:n ja kylän käyttöön. Kylän kansainvälistymishalut
ja teemat aiheeseen liittyen nousivat esiin Nopankylälle suunnatun opinnäytetyön puitteissa. Suunnitelman on laatinut kansainvälisen kaupan opiskelija SeAMK:ista. Suunnitelmassa on käytetty apuna Leader-toimintaryhmien asiantuntijoita sekä julkaisuja ja muuta lähdetietoa.
Opinnäyte toteutettiin yhteistyössä maaseudunkehittäjäyhdistys Liiveri ry:n kanssa. Liiveriltä ehdotettiin ottamaan yhteyttä aktiiviseen Nopankylän kyläseuraan ja kysymään, kiinnostaisiko heitä kylälle laadittu kansainvälistymissuunnitelma. Kyläseuran aktiivijäsen lupasi esitellä ideaa kyläseuran
kokouksessa 26.4. Vastaanotto oli myönteinen.
Seuraavaksi alkoi suunnittelu ideointi-illan järjestämisestä kylälle. Ajatuksena oli, että mahdollisimman moni kyläläinen osallistuisi miettimään teemoja ja keinoja Nopankylän kansainvälistymiselle.
Tilaisuudesta tiedotettiin pyhäpostissa ja Facebook- sivuilla. Tilaisuus järjestettiin 12.5. Valitettavasti
kovin moni ei intoutunut paikalle, mutta pienelle porukallakin nousi esiin tärkeitä teemoja. Osanottajat saivat kuulla kyläkoulun mielenkiintoisesta Erasmus- hankkeesta. Opettajat, vanhemmat ja etenkin oppilaat ovat olleet innoissaan. Lisäksi kiinnostusta herättivät kv-työleiri, kotikansainvälistyminen
ja yhteistyö koulun kanssa.
Ennen suunnitelman laatimista oli vielä hyvä kuulla muidenkin mielipiteitä. Ideointitilaisuudessa
nousseet ideat otettiin esiin kyläseuran kokouksessa 21.5. Toive toteutukseen oli selkeä: ”Yhteistyö
koulun kanssa tässä asiassa on keskeistä. Suunnitelmaan olisi hyvä sisältyä kotikansainvälistymistä, työleiriasiaa ja ystävyyskyläasiaa niin se olisi meille mieluinen. Mahdollisimman paljon konkreettisia ideoita ja kanavia miten, mistä, kuinka, kenen kanssa jne.”
Jo aktiiviselle Nopankylälle kansainvälistyminen on seuraava askel koko yhteisön etujen lisäämiseen. Hankkeet mahdollistavat etenkin pienille yhdistyksille kansainvälistymisen. Kylien ja yhdistysten kansainvälistyminen lisää viihtyisyyttä ja suvaitsevuutta kotiseudulla. Kulttuuritietämys lisääntyy.
Kansainvälisen yhteistyön avulla alueelle pystytään tuomaan uutta osaamista, tapahtumia ja ideoita.
Kansainvälinen toiminta on myös nuoria innostava tapa lähteä mukaan kylätoimintaan.
Konkreettisen, Nopankylälle räätälöidyn suunnitelman avulla kansainvälistymistä voi toteuttaa kotikansainvälistymisen, kv- työleirin ja ystävyyskylän muodossa. Suunnitelmassa halutaan luoda kaikil-
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le kyläläisille mahdollisuus kansainvälistymiskokemuksiin. Aina ei tarvitse poistua omaa kylää pitemmälle nähdäkseen maailmaa.
Kansainväliseen yhteistyön onnistumiseen vaaditaan seuraavat askeleet (Kovacs 2015):
1. avun pyytäminen asiantuntijoilta
2. kontaktien ja partnereiden aktiivinen etsintä

4. sopivan partnerin löydyttyä, yhteisen kehitettävän tehtävän etsintä
5. toimenpiteiden luominen yhdessä
6. hankkeen toteutus

VIESTINTÄ

3. rahoituksen hakeminen (esimerkiksi Leader- rahoitus tai Erasmus+)
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2

KANSAINVÄLISTYMISEN KEINOT

2.1 Tavoite
Tavoitteena on innostaa nopankyläläisiä kansainvälistymiskokemuksiin omalla kylällä.
Kaikille kyläläisille halutaan luoda mahdollisuus kansainvälistymiskokemuksiin. Tässä suunnitelmassa halutaan esitellä mahdollisimman tarkasti menetelmät, yhteistyökumppanit ja rahoituskanavat. Aikataulu suunnitelman toteuttamiseen on joustava. Tietenkin hakuajat rahoituksien suhteen on
huomioitava.

Kotikansainvälistyminen

Kansainvälistyminen
Ystävyyskylä

Kv-työleiri

Kuvio 1. Kansainvälistymisen menetelmät
On mahdollista lähteä toteuttamaan kaikkia osa-alueita kerralla, taikka lähteä liikkeelle yhdestä
suunnitellusta osa-alueesta (Kuvio 1). Lisäksi suunnitelmassa halutaan tuoda esiin luontomatkailuteeman kehittämistä, joka on yksi kylän visioista.
Suunnitelman tavoitteena on jatkuvuus. Tavoitteena on innostaa koko kylä mukaan ja ideoida lisää
kv-toimintaa. Ystävyyskylän löydyttyä on mahdollista toteuttaa opintomatkoja, kulttuurivaihtoa ja
yhteisiä hankkeita.
Nopankylän kv-teemoja ovat
• Kylätoiminta
• Luontomatkailun kehittäminen
• Lapset ja nuoret
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2.2 Keinot
Tahtoa kansainvälisyyteen löytyy, joten keinot myös löydetään. Tässä osiossa kerrotaan tarkemmin
kv-menetelmistä ja yhteistyötahoista suunnitelman toteuttamiseksi. Liikkeelle lähdetään oman kylän
/ kunnan tarjoamista mahdollisuuksista ja osaamisesta.

2.2.1

Kotikansainvälistyminen

Kotikansainvälistyminen on nimensä mukaisesti kansainvälisten kokemusten hankkimista ja vieraisiin kulttuureihin tutustumista kotimaassa (Pohjois-Pohjanmaan Leader- ryhmät, 43). Nopankylän
kylätalolla voidaan järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.
Toimintaohjeet: Ruokailta

Toimintaohjeet: Lasten kansainvälinen päivä

Toteutus
 Säännöllisesti järjestettävä
ilta (klo 18–21).

Toteutus



Joka kerta aiheena eri kulttuuri, kulttuurin edustajat ohjaavat kokkausta.



Tarvikkeiden hinta jaetaan
osallistujien kesken.



Monen lajin illallinen maksaa
keskimäärin 2-3€/ henkilö.



Tarpeen mukaan järjestettävä.



Lapset (1-6 lk.) kiertävät ”maailmankartan avulla eri pisteissä,
joissa maiden edustajat kertovat
toiminnallisesti (mm. musiikin,
tanssin avulla) omasta kulttuuristaan.



Matkan järjestys luokittain. Oppilaat jokaisessa pisteessä min 20
minuuttia.

Yhteistyökumppanit
Hyvä menetelmä on tehdä yhteistyötä alueen maahanmuuttajien kanssa.
Nopankylällä on paljon virolaisia maataloustyöntekijöitä, heitä perheineen voisi pyytää mukaan toimintaan. Lisäksi Ilmajoella toimii Etelä-Pohjanmaan opisto, joka tarjoaa maahanmuuttajille suomen kielen- ja kulttuurin opetusta. Opistosta voisi löytyä intoa ja kokemusta tilaisuuksien järjestämiseen. Vastaavaa toimintaa ja osaamista tarjoaa myös
paikallinen kansalaisopisto.
Lisäksi Suomen Punainen Risti harjoittaa monikulttuurisuustyötä. Ilmajoen SPR voisi myös
harkita yhteistyökumppaniksi. Kannattaa muistaa Sedu Ilmajoki ja SeAMK Ilmajoki.
Oppilaitoksissa on paljon vaihto-oppilastoimintaa.
Paikallista osaamista löytyy!
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2.2.2

Kansainvälinen työleiri

Nopankylällä luonto on rikasta ja tarjoaa paljon harrastusmahdollisuuksia. Haaveena kylällä on
luontomatkailun kehittäminen.
Kylällä voisi järjestää kv-työleirin, jonka teemana on luontomatkailu. Työleirillä vapaaehtoistyöntekijät voivat kunnostaa Kalajaisten luontopolkua ja kunnan uimarantaa. Yöpyminen voisi onnistua kyläkoululla taikka itse leirikeskuksessa.
Kv-työleirin voi järjestää esimerkiksi Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n kautta. KVT välittää vapaaehtoisia talkootyöhön yleishyödylliseen toimintaan (Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry).
KESTO

Leirin kesto on
vähintään 10
päivää ja enintään kolme viikkoa.

LEIRI-ISÄNNÄN
TEHTÄVÄT

RAHOITUS

MITEN

Majoitus ja ruoka.

Kuljetus leiripaikalle, jos sinne ei
pääse julkisilla
kulkuneuvoilla.

Ruoka, majoitus ja
vapaaehtoisten kuljetuskustannukset kannattaa ottaa budjettia
laatiessa huomioon,
samaten kuin kulut
työvälineistä ja materiaaleista.

Kun ajatus kansainvälisen työleirin
järjestämisestä on syntynyt, otetaan ensin yhteyttä KVT:n leirikoordinaatioryhmään/toimistoon
osoitteessa leirit@kvtfinland.org.

Huolehtiminen
muista leirin käytännön järjestelyistä.

Ruokapuolen suhteen
mahdollista saada
lahjoituksia paikallisilta ruokakauppiailta.

Työnohjaus.

Leiri -isäntä voi varata 6 euroa/ leiriläinen/
päivä.
Taulukko 1. Kv-työleiri

2.2.3

Ystävyyskylä

Kansainvälistymisprosessin yhtenä tarkoituksena on löytää ystävyyskylä Nopankylälle. Kylän tulee
olla sopivankokoinen, ikä- ja elinkeinorakenteeltaan vastaava kylä jostakin EU-maasta. Lähtökohdat
ystävyyskylälle voivat olla puhtaasti halu tutustua eri kulttuuriin taikka kehittäminen yhdessä. Ystävyyskylä mahdollistaa yhteisen hankkeen hakemista, teemana esimerkiksi luontomatkailun kehittäminen.
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Nopankylän kyläkoulu on parhaillaan mukana EU:n Erasmus-yhteistyöhankkeessa. Lisää suhteita
voidaan etsiä partnerimaista: Puola/Rejowiec Fabryczny, Romania/Oradea, Kreikka/Ateena,
UK/Doncaster ja Espanja/Fraga.
Olennaista on myös se, onko paikkakunnilla Leader-kytköksiä yhteistyötä ajatellen. Selvityksen tuloksena kävi ilmi, että kaikki alueet kuuluivat toimintaryhmien piiriin. Nopankyläläiset voivat miettiä,
että mikä maa kiinnostaa eniten ja ottaa yhteyttä toimintaryhmiin Liiverin avustuksella. Näin molemmat ystävyskyläehdokkaat saisivat tukea, neuvontaa ja mahdollisesti myös rahoitusta. Täytyy
kuitenkin muistaa, että uusi Leader-ohjelmakausi 2014–2020 on käynnistynyt hitaasti, joten muutoksia toimintaryhmiin voi ilmaantua. Kylältä voi myös löytyä kohdemaista lähtöisin olevia henkilöitä
avustamaan.
Maa

Toimintaryhmä

Sähköposti

Kotisivut

Puola

PROMENADA S12

http://www.promenadas12.pl/

Romania

Valea Crişurilor

galvaleacrişurilor@yahoo.com http://www.galvaleacrisurilor.ro/

e-mail:
biuro@promenadas12.pl

Iso-Britannia Bolsover North
East Derbyshire

info@bned-leader.co.uk

info@bned-leader.co.uk

Espanja

gerente@cederoriental.com

http://cederoriental.com/

Centro de Desarrollo de la Zona
Oriental Huesca

Taulukko 2. Leader-toimintaryhmät partnerimaissa

2.3 Tiedotussuunnitelma
Tiedottamalla laajasti ja tehokkaasti kylässä saadaan innostettua uusia toimijoita mukaan.
Nopankylällä vastuu tiedottamisesta on jaettu kyläseuran jäsenten kesken. Nopankylällä tiedottaminen tapahtuu mm. pyhäpostin kautta, Facebookissa, kotisivuilla, kylätalon ilmoitustaululla ja kyläseuran kokouksissa.
Näitä kaikkia tiedotuskanavia voi hyödyntää kv-suunnitelman toteutuksessa. Lisäksi mahdolliseen
rahoittajaan tulisi olla yhteydessä suunnitelman toteutuksen alkuvaiheessa, jotta saadaan luotua
pohja kestävälle yhteistyölle.
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2.4 Kriittiset kohdat
Suunnitelmissa on hyvä ottaa huomioon mahdolliset riskitekijät. Riskejä voivat aiheuttaa mm. Nopankylän omat resurssit (aktiivikyläläisten ajanpuute, raha). Jos ryhdytään ystävyyskylätoimintaan,
viivästyksiä voi olla aikataulujen vahvistumisessa (kulttuurien välinen ero), sähköpostiviesteihin vastaamisessa, yhteistyöhaluisen toimintaryhmän löytämisessä, ja uuden Leader-ohjelmakauden
käynnistymisessä eri aikaan eri maissa.
Suunnitelman toteutus saattaa olla aluksi hidasta. Kylätoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja aikaa on rajallisesti käytössä kylän asioihin. Kyläseuralaiset voivat nimetä vastuuhenkilön kvsuunnitelman toteutukseen. Henkilö vastaa yhteistyötahojen yhteydenotosta, tiedotuksesta ja muista käytännön järjestelyistä. Avukseen hän voi ottaa esimerkiksi kv-asioista kiinnostuneen nuoren.
Otollisinta olisi kuitenkin jos mahdollisimman moni kyläläinen osallistuisi suunnitelman toteutukseen.

2.5 Rahoitus
Kansainvälisen toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen edellyttää usein ulkopuolista rahoitusta.
Tässä muutamia vaihtoehtoja, jotka on jaoteltu suoraan EU-rahoitukseen ja Leader Liiverin rahoitukseen. On hyvä muistaa, että hanketuki ei voi kattaa kaikkia hankkeen kustannuksia. Tästä syystä
on hyvin tärkeää suunnitella jo hankkeen alkuvaiheessa, miten hankkeen omarahoitusosuus katetaan.

2.5.1

LEADER rahoitus

EU-osarahoitteisen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader-toiminta tarjoaa kylän
toimijalle hyvän kanavan kansainvälistymiseen. Nopankylä voi hakea esimerkiksi kehittämishanketta
Leader Liiveristä. Hankkeen tulee olla innovatiivinen, ei yhdistyksen normaalia toimintaa ylläpitävää.
Kehittämishanke voi olla esimerkiksi kansainvälinen yhteistyöhanke, jonka teema sopii Liiverin strategiaan.
Kv-hankkeen budjetti voi olla noin 5 000–120 000 €, tukiprosentti on 100 %. Kv-hankkeeseen tarvitaan kumppani toisesta EU-maasta (Liiveri ry).
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2.5.2

Europe for Citizens

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta ja
rohkaisevat kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon.
Yhtenä osiona ohjelmaan kuuluu ystävyyskylätoiminta. Ystävyyskuntatoiminnan puitteissa järjestettävissä kansalaisten tapaamisissa saatetaan yhteen monenlaisia ystävyyskuntien asukkaita. Erityispainopiste on hankkeissa, jotka käsittelevät Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteitä.
Korkein myönnettävä tuki on 25 000 euroa. Hankkeet pisteytetään ja arvioidaan. Siksi on tärkeää
laatia hankesuunnitelma mahdollisimman tarkasti ja ohjelman painopisteitä noudattaen. Ystävyyskylä-hankkeiden seuraava haku päättyy 1.9.2015 klo 13.00 Suomen aikaa. Hakuja on kaksi vuodessa.
(CIMO).

2.5.3

Nopankylän omarahoitus

Varainhankinta on osa Nopankylän kyläyhdistyksen muuta toimintaa. Kerättyjä varoja voi käyttää
esim. hankkeiden omarahoitukseen.
Nopankylän varainhankinnan keinoja ovat: jäsenmaksut, talkootyö, metallin keräys, myyjäiset, kirpputorit ja kylätalon juhlasalin vuokraustoiminta.

2.6 Suunnitelman toteuttamisen jälkeen
Kansainvälisen toiminnan toivotaan juurtuvan osaksi Nopankylän toimintaa. Mahdollisimman moni
kyläläinen halutaan saada innostumaan ja osallistumaan kv-toimintaan. Lähtökohdat ovat otolliset,
sillä kyläkoulun Erasmus-hanke on innostanut koulun henkilökuntaa, oppilaita ja vanhempia. Koulun
hanke jatkuu vielä ensi vuoden puolelle. Oppilaiden kanssa voisi ideoida yhdessä ja kysyä mitä he
haluavat kansainvälisyyden näkyvän kylällä.
Kansainvälistyminen, etenkin kotikansainvälistyminen, ei vaadi suuria rahallisia resursseja. Yhteistyö Ilmajoen tahojen, maahanmuuttajien ja vaihto-opiskelijoiden hyödyntäminen vaativat lähinnä
ajallista panostusta. Nopankylä voisi miettiä oman kv-vastaavan nimeämistä.
Yhteistyötä voi harkita myös muiden alueen kylien kanssa, jos oma aika on kortilla. Vastuuta voi
jakaa ja on mahdollista järjestää suurempia tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhteisellä ideoinnilla innostetaan koko kylä mukaan toimintaan!
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