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Ruskon kunnan aloitteesta käynnistynyt prosessi aloitettiin
talvella 2022. Yhdistykset valitsivat joukostaan edustajat 
 yhdistysohjelma -työryhmään, joka pohti yhteissuunnittelun
avulla kehittämisen paikkoja ja tulevaisuuden suuntia. 

Talven ja kevään aikana järjestettiin etätyöpajoja ja yksi
työpaja paikan päällä Ruskolla. Työpajoissa käsiteltiin mm.
tulevaisuuden kuntaa, kansalaistoiminnan muutoksia,
yhteissuunnittelua ja ennen kaikkea sitä, millä tavalla
yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä voisi kehittää ja
mitä kohti suunnataan yhdessä.

Fasilitaattoreina toimivat Maaseudun Sivistysliiton
asiantuntijat. Työpajojen lisäksi prosessiin kuului
välitehtäviä, joihin osallistui ruskolaisten yhdistysten
jäsenistöä. Kokonaisuudessaan yhdistysohjelman
päivitysprosessiin osallistui n. 38 ihmistä Ruskolla.
Työpajoihin osallistui myös aina kunnan viranhaltijoita.

Prosessin aikataulu:

Työpaja 1 | 15.2.klo 17.30-19.30 
Työpaja 2 | 22.3.klo 17.30-19.30
Työpaja 3 |19.4. klo 17.30 -19.30
Työpaja 4 | 24.5. klo 17.30-19.30

Yhteissuunnittelun avulla kohti tulevaa
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Yhdistysohjelman
päivitysprosessi



Rusko-päivät yhdistys ry

Ruskon Naisvoimistelijat ry

Ruskon Nuorisoseura ry

Punainen Risti, Vahto-Ruskon osasto

Ruskon Rintamaveteraanit RY

Ruskon Maa-ja kotitalousnaiset ry

Ruskon Harmonikkakerho Ry

FC Ruskon Pallo

Rusko-seura ry

Ruskon Omakotiyhdistys

MLL Ruskon yhdistys

MLL Vahdon yhdistys ry

4H-yhdistys

Vahdon maa- ja kotitalousnaiset

Team17 junnut

Varsin Hyvä ry

Ruskon Eläkkeensaajat ry.

Vahto-seura ry.

Lavamäen kyläyhdistys

Eläkeliiton Vahto.Rusko yhd.ry

Yhdistyksillä oli nimetty edustaja ja

varaedustaja prosessissa. Yhdistysten

osallistuminen oli aktiivista ja työpajat

hyvin keskustelevia.

Yhdistysohjelman
päivittämiseen
ilmoittautuneet
yhdistykset:
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Yhteissuunnittelun avulla kohti tulevaa

Yhdistysohjelman
päivitysprosessi



Tulevaisuudessa Ruskon yhdistysten ja kunnan välinen
yhteistyö on parantunut. Avoimuus ja vuoropuhelu ovat
lisääntyneet arvostavassa ja kunnioittavassa ilmapiirissä.
Moninaisuus nähdään rikkautena!

Yhteinen tekeminen ja monimuotoinen toimijakenttä
luovat aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä kuntaan ja tekevät
siitä erityisen hyvän asuinpaikan eri ikäisille ihmisille.
Yhdistysten merkitys kunnan elinvoimalle ja hyvinvoinnille
on tunnistettu yhteisesti. Yhteydenpito on säännöllistä ja
asioita kehitetään yhdessä.

Visio

Missio
Keskeisin tapa kehittää yhteistyötä
ja päästä yhteisiin tavoitteisiin on
kehittää vuoropuhelua eri
toimijoiden välillä. Tätä toteutetaan
säännöllisellä keskustelulla ja
avoimen ilmapiirin kehittämisellä.
Tärkeää on molemminpuolinen
arvostus.
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TILOIHIN LIITTYVÄ
VUOROPUHELU

Tiedonkulku ja viestintä voi olla
haastavaa muuttuvassa maailmassa. On
kuitenkin hyvä pyrkiä pohtimaan sitä,
kuinka tietoa yhdistysten ja kunnan
toiminnasta saisi vietyä eteenpäin. 
 Yhdistysohjelman päivittämiseen
osallistuneilla oli monia konkreettisia
ehdotuksia viestinnän kehittämiseksi.

Yhdistysohjelman päivittämisen aikana
nousi esille toistuvasti yhteisten tilojen
käyttö ja esimerkiksi vanhan
nuorisotalon kohtalo. Käytännön
kehittämistoimien ja esimerkiksi tilojen
käytön koordinoinnin lisäksi voisi olla
hyvä kokoontua keskusteluun, jonka 
 teemana ovat yhdistysten tilat ja
asukkaille tärkeät paikat ja
rakennukset.

YHTEISTYÖ01 VIESTINTÄ02
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KESKEISIMMÄT 
     KEHITTÄMISEN PAIKAT:
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Tahtotila yhteistyön
kehittämiseksi on suuri ja jaettu.
Keskusteluissa korostui tarve
tulla tutuiksi. Varsinkin korona
on haastanut kohtaamisen
paikat ja vuoropuhelun
paikkojen luominen vaatii
erityistä huomiota.



Ruskon yhdistysohjelma -prosessin keskustelujen ja kirjallisten
vastausten perusteella tahtoa kehittää yhteistyötä on. Sekä yhdistysten
välisen, että yhdistysten ja kunnan välinen yhteistyö nousi usein esille.
Suunnitelmallisuus ja säännöllisyys auttaa yhteistyön rakentumisessa.
Hyvä yhteistyö vaatii myös mm. yhteisesti jaettuja tavoitteita,
tiedonkulkua, resursseja ja molemminpuolista arvostusta ja
luottamusta.

YHTEISTYÖ

Ruskolla on paljon aktiivisia
yhdistyksiä.  Yhdistykset ovat eri
kokoisia ja niiden  toiminta on
moninaista. 

Kaikki yhdistystoiminta on arvokasta 
ja luo hyvinvointia kuntaan. 
Ymmärrys tästä luo hyvän pohjan
myös yhteistyölle.

YMMÄRRYS

Vuoropuhelu on tapa rakentaa
ymmärrystä ja luottamusta.

On hyvä ottaa aikaa yhteiselle
keskustelulle. Yhdistysten
toimijoilla on paljon tietoa, jota
voi myös hyödyntää päätöksen
teossa ja palvelujen
kehittämisessä.

VUOROPUHELU
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Toimenpide-
ehdotukset

YHDISTYSFOORUMI

Säännöllisesti kokoontuva foorumi,
jossa on mukana yhdistysten
edustajat, kunnan viranhaltijoita ja
luottamushenkilöitä. 
 Yhdistysfoorumi voisi kokoontua
kerran tai pari vuodessa.  Koolle
kutsujaksi toivotaan Ruskon
kuntaa.

VUOROPUHELU

Vuoropuhelua voi lisätä esimerkiksi
Kumppanuuspöytä -menetelmän
avulla. Myös eri teemoilla
järjestetyt matalan kynnyksen
keskustelutilaisuudet voivat luoda
paikkoja vuoropuhelulle. Tässä
menetelmänä voisi olla jo käyttöön
otetut  Erätauko -dialogit.

YHTEYDENPITO

Keskusteluissa nousi esille toive
yhdistysten yhdyshenkilöstä
Ruskon kunnassa. Joka
tapauksessa olisi hyvä pohtia
säännölliset tavat pitää yhteyttä.
Kun yhteydenpito on säännöllistä,
suuretkaan mullistukset eivät
murenna yhteisöllisyyttä luovia
rakenteita niin  helposti. 

Tässä keskusteluista ja vastauksista
poimittuja toimenpide-ehdotuksia yhteistyön
kehittämiselle. 
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VIESTINTÄ

Tavoitteena on, että
mahdollisimman moni
asukas, viranhaltija ja
luottamushenkilö Ruskolla
tietää yhdistysten
toiminnasta, kunnan
tarjoamista palveluista ja
kunnassa järjestettävistä
tapahtumista.

Aktiivisella viestinnällä
mahdollistetaan myös
ihmisten mukaan tulo
yhdistyksiin. 

Ruskolla löytyy runsaasti
tekemistä ja
mahdollisuuksia toteuttaa
itseään. 

IHMISIÄ MUKAAN
TOIMINTAAN

Hyvä tiedonkulku lisää myös
avoimuutta ja
vastaanottavuutta. 

Uusi kotikunta saatetaan
valita monen hyvän joukosta
sillä perusteella, vaikuttaako
paikka vireältä ja
vastaanottavalta.

AVOIMUUS
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TIETOA
TOIMINNASTA

Viestinnän kehittäminen  nousee usein esille yhteiskehittämisessä. 
Näin oli myös Ruskon yhdistysohjelma -prosessin keskusteluissa ja
kirjallisissa vastauksissa. 

Viestintä on osa yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön edistämistä. 
Tiedonkulun parantaminen korostuu koronasta elpyessä. 
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Ehdotukset
toimenpiteiksi

TAPAHTUMAKALENTERI
Kunnan sivuilla olevan
tapahtumakalenterin kehittäminen.
Voisiko sitä päivittää myös
yhdistysten edustajat? Myös Ruskon
tapahtumat -Facebook -sivua
ehdotettiin. Sähköiselle, toimivalle
tapahtumakalenterille koettiin
olevan tilausta.

ILMOITUSTAULU

Prosessin aikana nousi esille toive
ilmoitustaulunäytöistä. Näissä
voisi pyöriä tietoa yhdistyksistä,
ajankohtaisista asioista ja
tapahtumista. Paikoiksi
ehdotettiin julkisia paikkoja
kuten kirjasto ja kaupat.

YHDISTYSOPAS

Sähköinen tai paperinen
yhdistysopas keräisi tällä
hetkellä Ruskolla aktiivisesti
toimijat ja heidän
yhteystietonsa yhteen paikkaan. 
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Tässä keskusteluista ja vastauksista
poimittuja toimenpide-ehdotuksia viestinnän
kehittämiselle. 
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TILAT

Kuka käyttää mitäkin tilaa
ja kelle kuuluu mikäkin
paikka? Yhteistyön ja
viestinnän kehittäminen
edistää myös tilojen
yhteiskäytön sujuvuutta.

SUJUVUUS

Olisi hyvä kartoittaa tarkemmin
millaisia tarpeita yhdistyksillä on
tiloihin. Tiloihin ja niiden käyttöön
liittyy myös tunteita, tämä on myös
mahdollisuus yhteistoimintaan.
Rakkaita paikkoja on myös
motivaatiota kehittää. 

TARPEET JA TUNTEET
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Tilat, niiden yhteiskäyttö ja vanhan nuorisotalon kohtalo puhutti
prosessin aikana. Tilan tarve nousi esille usein. Toisaalta jo tilojen
käytön koordinointi yhdistysten välillä voisi sujuvoittaa tilojen
yhteiskäyttöä.
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Toimenpide-ehdotukset

KOORDINOINTI

Olisiko yhteisten tilojen
käyttöä mahdollisuus
kalenteroida yhdessä siten,
että päällekkäisyyksiä
vältettäisiin?

Yhdistysten tiloihin ja paikkoihin
keskittyvälle
keskustelutilaisuudelle on
tarvetta. 

Tilaisuudessa olisi hyvä olla
paikalla myös tiloista vastaavia
viranhaltijoita.
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Tässä keskusteluista ja vastauksista poimittuja
toimenpide-ehdotuksia tilojen yhteiskäytön
kehittämiselle. 

TILAKESKUSTELU



Verkkosivu:

Lisätietoja Maaseudun Sivistysliiton Osallisuustyöstä:

  virpi.harilahti-juola@msl.fi            +358 40 678 1968             @virpi_harilahti

www.msl.fi/osallisuus
YHTEISTYÖSSÄ: RUSKON KUNTA, RUSKON YHDISTYKSET JA  JA MSL
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Koosteen kuvat: MSL/kuvapankki ja Ruskon kunnan kuvakilpailun satoa vuosien varrelta.




