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Iitti-tiimi 17.06.2013 § 31
Iitti-tiimi 25.9.2012 § 41
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti hakee Iitin kunnalta ja Iitti-säätiöltä
tutkimukseen Kunta - kylä -suhteen sosiaalisten pääomien hallinta kunnan
kehittämisstrategiana osarahoitusta vuodelle 2012, kummaltakin 7.500
euroa.
Tausta ja tavoitteet
Kunnilla on palvelutehtävän rinnalla myös paikalliskehittäjän rooli. Ne ovat
kautta aikain olleet tärkeitä paikallisten voimavarojen kokoajajia ja
hyödyntäjiä. Tämä tutkimus liittyy ajankohtaiseen kuntamuutokseen ja
kohdistuu kuntien elinvoimaisuuden kannalta keskeiseen kuntalaisten ja
kuntaorganisaationsuhteeseen. Tapausesimerkkinä olevalle Iitin kunnalle
tutkimuksen ajankohta on erityisen herkkä, sillä keskustelua kunnan
itsenäisyydestä tai liittymisestä osaksi suurempaa kokonaisuutta käydään
vilkkaasti. Tutkimuksen kesto on 1.1.2011-31.12.2012.
Tutkimuksen empiirinen kohde
Tutkimuksen empiirisenä kohteena on Iitin kunnan ja kylien suhde, kylien
kehitys ja kehittäminen sekä iittiläisyyden ominaispiirteet. Tutkimuksessa
analysoidaan Iitin kuntastrategiaa kulttuurisessa kontekstissa, eli
kuntastrategian muotoutumista, siihen liittyviä politiikkadiskursseja,
iittiläisyyttä historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa sekä kuntalaisten
tulkintoja iittiläisyydestä.
Tavoite
Tutkimus tuottaa uutta, myös laajemmin hyödynnettävää tietoa sosiaalista
pääomaa generoivasta uudesta paikallisesta hallinnasta kuntakontekstissa.
Tutkimus nostaa esiin kunnan ja kylien suhteen merkityksen ja sen tuottama
tieto auttaa hallitsemaan kestävällä tavalla tätä suhdetta myös
tulevaisuudessa. Tutkimuksen kyselyaineiston keruu ja tulosten
julkaiseminen ajoittuvat vuodelle 2012. Tutkimus sisältää haastatteluja ja
kyselyjä sekä dokumentoitujen aineistojen analyysejä.
Haastattelut ja kysely
Kyselyä ja haastatteluja hyödynnetään tutkimuksen eri tutkimuslinjoissa.
Tilanne: Maalis-toukokuun 2012 aikana haastateltiin 9 henkilöä. Kunkin
haastattelun kesto oli noin 1,5 tuntia. Haastattelut litteroitiin (280 sivua).

Tekstejä tarkasteltiin sisällönanalyysillä teemoittain ja laadittiin kooste.
Kyselyn teemat ovat Vastaajan suhde Iitin kuntaan, Vastaajan suhde
asuinkylänsä, Suhteet kylässä ja kylän kehittäminen, Kylän ja kunnan väliset
suhteet, Iittiläisyys ja Taustatekijät. Kysely lähetettiin 20.4.2012 seitsemän
postinumeroalueen 18 vuotta täyttäneille asukkaille, yhteensä 1 260
henkilölle. Muistutuskierroksen jälkeen vastauksia saatiin yhteensä 561 kpl.
Vastausprosentti oli 44,5 %. Vastauksista 30 tuli sähköisellä lomakkeella ja
531 paperilomakkeella. Vastaukset tallennettiin sähköiseen muotoon
kesäkuun 2012 aikana. Kyselyn vastausten analysointi aloitettiin elokuussa
2012.
Toimenpiteet loppuvuonna 2012
Kyselyanalyysejä jatketaan loppuvuonna 2012. Kyselyn alustavien
analyysitulosten jälkeen on tarkoitus tehdä vielä 2-3
asiantuntijahaastattelua, joissa analysoidaan saatuja tuloksia. Tuloksia on
tarkoitus käsitellä ja analysoida myös asukkaille järjestettävissä kyläilloissa,
joita on suunniteltu järjestettävän eri puolilla kuntaa yhteensä kolme
kappaletta.
Analyysiä syvennetään kunta-kylä -suhteen sekä kylien kehittämisen
tarkasteluun. Kunnan eri alueiden välisiä mahdollisia eroja tai yhtäläisyyksiä
on tarkoitus tuoda esille ja tarkastella niitä paikallishistoriallisessa ja
kulttuurisessa kontekstissa.
Tutkimuksen raportointi ja tulosten julkistaminen
Tutkimuksen valmistuttua järjestetään Iitissä suurelle yleisölle avoin
seminaari, jossa myös tutkimuksen tulokset julkistetaan. Tutkimuksesta
laaditaan ja julkaistaan tutkimusraportti.
Rahoitussuunnitelma 2012
Tutkimuksen kustannukset vuonna 2012 ovat yhteensä 92.000 euroa.
TEM myöntänyt tukea 76 % kustannuksista, kuitenkin enintään 70.000
euroa, mikäli muu rahoitus kertyy täysimääräisenä.
Muu rahoitus
Helsingin yliopisto / Ruralia-instituutti, 7 000 euroa
Iitin kunta, 7.500 euroa
Haetaan Iitti-säätiöltä, 7.500 euroa
Yhteensä 92.000 euroa
Todetaan, että kuluvan vuoden talousarvion kustannuspaikalla 1455
Elinkeinoprojektit on 8.800 euron suuruinen määrärahavaraus
kuntastrategiaa tukevaan toimintatapahankkeeseen (vaihtoehtoisesti
suunnitteilla olleeseen Hyvä Hyrrä, maaseutualueiden elinvoiman
kehittämisresursseja kokoavaan hankekokonaisuuteen). Hankkeet eivät
toteudu, koska ne eivät ole saaneet rahoitusta Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmasta 2007-2013.

Tutkimuksen tiivistelmä on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Iitti-tiimi päättää, että 1455 Elinkeinoprojektit -kustannuspaikalla olevasta,
edellä tarkoitetusta 8.800 €:n määrärahasta osoitetaan 7.500 € tutkimuksen
rahoitukseen samankaltaisen tavoitteen perusteella.

Päätös

Iitti-tiimi:
Iitti-tiimi hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_______________

Iitti-tiimi 17.12.2012:
Iitti-säätiön hallitus on kokouksessaan 13.12.2012 myöntänyt tutkimukseen
2.500 €:n suuruisen avustuksen.
Rahoitussuunnitelmasta on vielä avoinna 5.000 €. Rahoitusvaihtoehtoja
kunnan talousarviosta arvioitaessa voidaan todeta, että kustannuspaikalla
1455 Elinkeinoprojektit oleva 35.000 €:n suuruinen määräraha ei toteudu
täysimääräisenä hankkeiden ja projektien jaksotuksesta johtuen. Lisäksi
kuntastrategiaa tukevan toimintatapahankkeen netosta 8.800 € on
käyttämättä n. 1.000 €. Näillä perusteilla 5.000 €:n lisärahoitus on
osoitettavissa kustannuspaikan 1455 Elinkeinoprojektit määrärahasta.
Tutkimus tuottaa uutta, myös laajemmin hyödynnettävää tietoa sosiaalista
pääomaa generoivasta uudesta paikallisesta hallinnasta kuntakontekstissa.
Näin ollen on perusteltua olettaa, että tutkimuksessa syntyvä "Iitin malli"
leviää laajemmallekin lisäten samalla kunnan tunnettuutta.
Tutkimuksen tiivistelmä on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Iitti-tiimi myöntää 5.000 €:n lisärahoituksen tutkimuksen toteuttamiseksi
kustannuspaikalta 1455 Elinkeinoprojektit.

Päätös

Iitti-tiimi:
Iitti-tiimi hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_______
Iitti-tiimi 17.6.2013:
Tutkimuksen loppuraporttiluonnos on esityslistan oheismateriaalina.
Lisätiedot kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh. 020 615 9744.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Iitti-tiimi merkitsee raporttiluonnoksen tiedoksi ja päättää, että tutkimus
julkistetaan Iitissä järjestävässä seminaarissa syyskuun lopulla.

Päätös

Iitti-tiimi:
Iitti-tiimi hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja merkitsi tiedoksi alustavan
julkistamisajankohdan 26.9.2013. Kommenttipuheenvuoroja seminaariin
pyydetään mm. keskeisiltä luottamushenkilöiltä ja kyläaktiiveilta.
Tutkimuksesta on alustus Kunnallistieteen päivillä 10. - 11.10.2013 ja aihe
on esillä myös Suomen Kotiseutuliiton juhlajulkaisussa.

Iitti-tiimi § 44
__________
Raportti julkistettiin Kunnantalossa 26.9.2013 järjestetyssä tilaisuudessa,
johon osallistui 17 henkilöä. Raportti valmistuu vuoden loppuun mennessä.
Tiivistelmä raportista on esityslistan oheismateriaalina. Raportin tuloksia
hyödynnetään kuntastrategian valmistelussa ja toteutuksessa.
Kunnanvaltuuston hyäksymään strategiaan sisältyvänä toimenpiteenä on
Aktiiviset kylät - Kylien kehittäminen laajentunut ja monipuolistunut.
Mittarina 2 uutta kyläyhteisöä mukana hanketyössä, kylien neuvottelukunta
kuntastrategian toteutuksessa mukana.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Pentti Toivanen
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Iitti-tiimi merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Iitti-tiimi:
Iitti-tiimi hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

