ILOINEN
KONKKARONKKA
YLISUKUPOLVISIA
KOHTAAMISIA

Rämsöön Iloinen Konkkaronkka on
2016 alkanut, Euroopan
Maaseuturahaston rahoittama hanke
Vesilahden Rämsöössä. Sen tavoitteena
on ollut luoda kylän sukupolvien välille
yhteyksiä ja kasvattaa kylän
yhteishenkeä viikottaisten, ohjattujen
tapaamisten muodossa, jotka

VARAMUMMOJA &
VARALASTENLAPSIA

Hankkeen toiminta on aktiivista,
yhteistä puuhastelua mm.

järjestetään Ahtialan päiväkodilla
yhdessä senioreiden ja lasten kanssa.

DIGITAALISUUS
YHTEYDENPIDON
TUKENA

askartelun, satujen, retkien,

Hankkeen isoimpiin tekijöihin kuuluu

lauleluiden ja hauskanpidon parissa.

myös tablettitietokoneet, jotka on

Seniorit ovat saaneet kylän lapsista

hankittu kaikille senioreille ja

lisäiloa arkeen ja päiväkodin lapset

päiväkodille. Niiden avulla seniorit

taas lähellä asuvia

pitävät yhteyttä kerran viikossa myös

varaisovanhempia tuekseen.

etänä toisiinsa ja päiväkodin lapsiin.

Hanke on onnistunut vähentämään

Tablettien käyttöä on opeteltu yhdessä

senioreiden yksinäisyyttä ja

ja se on avannut myös muita

luomaan kylälle yhteisen, matalan

mahdollisuuksia senioreiden arkeen

kynnyksen kohtaamispaikan.

mm. musiikin, videoiden ja tiedonhaun
muodossa.

VUODEN KYLÄTEKO

Rämsöön Iloinen Konkkaronkka ansaitsee tulla valituksi Vuoden Kyläteko -palkinnolla, sillä
hanke on ollut erittäin onnistunut, sen tavoitteet ovat toteutuneet yli odotusten ja sen
mittavat vaikutukset kyläläisten yhteisöllisyyteen, hyvinvointiin ja kylään muuttaneiden
lapsiperheiden juurruttamiseen eivät rajoitu ainoastaan omaan kyläämme, vaan mallia on
alettu ottaa jo muuallakin Euroopassa.
Olemme saaneet runsaasti kehuja ja huomiota innovatiivisesta ideasta yhdistää seniorit ja
lapset, sekä innostavasta toimintatavasta ja toiminnan monipuolisesta sisällöstä. Siksi meitä
on pyydetty kertomaan hankkeestamme jo useissa medioissa ja hanke otettu
esimerkkihankkeeksi Euroopan maaseutuverkoston tietokantaan. Myös muista Suomen
kunnista ollaan tulossa tutustumaan toimintaamme ja pyydetty esittelemään onnistuneen
hankkeemme taustoja ja toimintaa.
Hankkeesta on tullut kylälle mukava ja tuttu rutiini ja suurin osa kylän ikäihmisistä käykin
viikottaisissa tapaamisissa aktiivisesti. Digitalisaation ansiosta yhteydenpito kyläläisten välillä
on lisääntynyt ja se on tuonut ikäihmisten arkeen uusia, jännittäviä kulmia. Positiivista
huomiota saanut hanke on osaltaan onnistunut myös vaikuttamaan kunnan päätökseen
perua Ahtialan päiväkodin lakkauttaminen, sillä päiväkodista on tullut kylälle puheiden
mukaan yhteinen olohuone, jonne on aina mukava tulla ja tapaamista on sekä senioreiden,
että lasten jännittävää odottaa.
Ennen kaikkea hanke on suunnannäyttäjä muulle maailmalle, eikä se ole vaatinut lopulta
kuin yhden aktiivisen kyläyhteisön, joka on halunnut entisestään parantaa kylän hyvinvointia
yksinkertaisella tavalla - tuomalla ihmiset yhteen.

