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LEHDISTÖTIEDOTE	  

Iloinen	  Konkkaronkka	  on	  Euroopan	  maaseuturahaston	  rahoittama	  hanke	  Vesilahden	  Rämsöössä,	  
joka	  kerää	  viikoittain	  yhteen	  paikalliset	  seniorit	  kylän	  yli	  110-‐vuotiaaseen	  päiväkotiin	  Ahtialaan	  
leikkimään	  ja	  puuhastelemaan	  yhdessä	  päiväkodin	  lasten	  kanssa	  aktivoivan	  ja	  ohjatun	  ohjelman	  
parissa.	  	  

Yksi	  hankkeen	  tavoitteista	  on	  myös	  digitaalinen	  yhteydenpito	  kyläläisten	  välillä,	  mikä	  on	  
toteutettu	  hankkimalla	  senioreiden	  ja	  päiväkodin	  käyttöön	  tablettitietokoneet.	  Näin	  on	  päästy	  
pitämään	  yhteyttä	  etänä	  kokoontumisten	  ulkopuolella	  ja	  myös	  tuotu	  ikäihmisten	  arkeen	  uusia	  
työkaluja	  digitaalisten	  mahdollisuuksien	  muodossa.	  	  	  

Hanke	  on	  ollut	  käynnissä	  vuodesta	  2016	  ja	  saanut	  valtavasti	  positiivista	  huomiota	  merkittävien	  
vaikutustensa	  ansiosta	  –	  kylän	  yhteishenki	  on	  entisestään	  tiivistynyt,	  kylään	  muuttaneet	  
lapsiperheet	  ovat	  nopeasti	  integroituneet	  yhteisöön	  ja	  tapaamisiin	  osallistuvien	  senioreiden	  
elämänlaatu	  on	  parantunut	  uuden	  ja	  aktivoivan	  sisällön	  ansiosta.	  	  

Ahtialan	  päiväkoti	  on	  Vesilahden	  kunnan	  säästösyistä	  ollut	  lakkautusuhan	  alla,	  mutta	  hanke	  on	  
osaltaan	  onnistunut	  vaikuttamaan	  lakkautuspäätöksen	  perumiseen.	  Päiväkodin	  toiminnalla	  ja	  
hankkeella	  on	  ollut	  merkittäviä	  ja	  suoria	  vaikutuksia	  kyläläisten	  hyvinvointiin	  ja	  ne	  tuovat	  
kiihtyvässä	  tahdissa	  isompaa	  osaansa	  Vesilahden	  kunnan	  imagoon.	  	  

Iloinen	  Konkkaronkka	  –hanke	  ja	  Ahtialan	  päiväkoti	  ovat	  paitsi	  äärimmäisen	  tärkeitä	  pilareita	  kylän	  
elinvoiman	  ja	  yhteisöllisyyden	  ylläpitämisen	  kannalta,	  mutta	  myös	  sen	  yhteiskunnalliset	  
vaikutukset	  Vesilahden	  kuntaan	  ovat	  merkittävät,	  puhumattakaan	  mahdollisista	  säästöistä	  kunnan	  
sote-‐alalla	  lisääntyneen	  hyvinvoinnin	  ansiosta.	  Pitkällä	  tähtäimellä	  kylän	  innovatiivinen	  
toimintatapa	  voisi	  inspiroida	  myös	  muita	  Suomen	  kuntia	  ja	  EU-‐maita	  vastaavanlaiseen	  toimintaan.	  	  

Hanke	  on	  tehnyt	  vaikutuksen	  myös	  Euroopan	  maaseutuverkostoon,	  joka	  pyysi	  saada	  käyttää	  
meitä	  esimerkkiprojektina	  maaseutuverkoston	  tietokannassa.	  	  Tämä	  on	  hankkeellemme	  suuri	  
tunnustus	  ja	  todistaa	  hankkeella	  olevan	  merkittäviä,	  jopa	  maailmanlaajuisia	  vaikutuksia.	  Ohessa	  
tietokannasta	  löytyvä	  teksti	  hankkeesta:	  

Iloinen	  Konkkaronkka	  (=Happy	  Bunch)	  is	  a	  project	  funded	  by	  The	  European	  Agricultural	  Fund	  for	  
Rural	  Development.	  The	  project	  initiated	  in	  Oct	  2016	  and	  was	  generated	  by	  Rämsöön	  Kyläkerho	  Ry,	  
in	  order	  to	  create	  connections	  among	  the	  residents	  of	  Rämsöö,	  a	  countryside	  village	  in	  the	  town	  of	  
Vesilahti,	  Finland.	  Once	  a	  week	  local	  seniors	  come	  together	  to	  play	  with	  the	  local	  nursery's	  children	  
and	  to	  also	  spend	  quality	  time	  with	  each	  other	  amidst	  guided	  activities.	  The	  program	  is	  developed	  
and	  guided	  by	  a	  professional	  counselor.	  Every	  participant,	  including	  the	  nursery,	  has	  a	  tablet	  PC	  to	  
keep	  in	  touch	  with	  each	  other	  from	  their	  homes	  through	  Skype	  and	  to	  bring	  new	  dimensions	  into	  
the	  lives	  of	  senior	  citizens,	  such	  as	  Google,	  YouTube,	  Spotify	  and	  photographing.	  The	  project	  goes	  
on	  until	  the	  end	  of	  2018.	  

	  Based	  on	  the	  feedback	  of	  the	  participants,	  the	  nursery	  and	  the	  community,	  the	  project	  has	  been	  a	  
great	  success;	  the	  community	  is	  now	  more	  close-‐knit	  and	  weekly	  get-‐togethers	  have	  been	  proven	  
to	  reduce	  lonesomeness	  in	  an	  otherwise	  remote	  residence.	  The	  media	  has	  noticed	  the	  innovative	  



idea	  of	  combining	  seniors,	  children	  and	  digital	  innovation	  and	  so	  we	  have	  been	  positively	  
introduced	  in	  various	  platforms.	  The	  idea	  of	  providing	  spare-‐grannies	  and	  granddads	  to	  the	  
children	  of	  a	  small	  town	  and	  vice	  versa	  has	  shown	  to	  be	  an	  effective	  way	  to	  create	  connections	  
between	  generations	  and	  to	  enforce	  accommodation	  of	  newly	  migrated	  families.	  Most	  of	  the	  set	  
goals	  have	  already	  been	  reached	  and	  the	  rest	  will	  be	  achieved	  in	  the	  far	  future.	  

	  	  

Iloinen	  Konkkaronkka	  on	  Euroopan	  maaseuturahaston	  rahoittama	  hanke.	  Hanke	  käynnistyi	  
vuonna	  2016	  Rämsöön	  Kyläkerho	  ry:n	  toimesta,	  tavoitteena	  luoda	  yhteyksiä	  kyläläisten	  välille	  
Rämsöössä,	  maalaiskylässä	  Vesilahdessa.	  Kerran	  viikossa	  kylän	  seniorit	  kokoontuvat	  paikalliseen	  
päiväkotiin	  leikkimään	  lasten	  kanssa	  ja	  viettämään	  laatuaikaa	  myös	  keskenään	  ohjatun	  ohjelman	  
merkeissä.	  Ohjelman	  suunnittelee	  ja	  toteuttaa	  projektiin	  palkattu	  ohjaaja.	  Hankkeen	  osallistujilla	  
ja	  päiväkodilla	  on	  käytössään	  tablettitietokoneet	  etäyhteydenpitoon	  ja	  tuomaan	  uusia	  
ulottuvuuksia	  ikäihmisten	  arkeen,	  kuten	  Google,	  YouTube,	  Spotify	  ja	  valokuvaus.	  Projekti	  jatkuu	  
vuoden	  2018	  loppuun.	  

Hankkeen	  osallistujien,	  päiväkodin	  ja	  yhteisön	  antaman	  palautteen	  perusteella	  hanke	  on	  ollut	  suuri	  
menestys	  –	  yhteisöllisyys	  on	  tiivistynyt	  ja	  viikottaiset	  tapaamiset	  ovat	  todistetusti	  vähentäneet	  
yksinäisyyttä	  muutoin	  syrjäisellä	  paikkakunnalla.	  Media	  on	  kiinnittänyt	  huomiota	  innovatiiviseen	  
ideaan	  yhdistää	  seniorit,	  lapset	  ja	  digitaalisuus	  ja	  hanke	  onkin	  nostettu	  esille	  monissa	  yhteyksissä.	  
Vara-‐lapsenlapsien	  ja	  vara-‐isovanhempien	  tarjoaminen	  kyläläisille	  on	  havaittu	  tehokkaaksi	  tavaksi	  
luoda	  yhteyksiä	  sukupolvien	  välille	  ja	  juurruttamaan	  seudulle	  muuttaneita	  perheitä	  kylään.	  Suurin	  
osa	  asetetuista	  tavoitteista	  on	  jo	  saavutettu	  ja	  loppujen	  vaikutus	  tulee	  näkymään	  kylän	  
tulevaisuudessa.	  	  
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