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Hyvinvointia monitoimijaisesti paikallisiin tarpeisiin rakennettavalla kohtaamispaikalla

Esimerkkinä Kuhmon kaupungin Piilolankankaan lähiötupa 



Piilolankankaan lähiötuvan konteksti

• Kuhmo on pieni 8000 asukkaan kaupunki Itä-Suomessa Kainuun maakunnassa.

• Piilolankankaan lähiö on rakennettu 1970-luvulla Kostamus-työmaatarpeisiin. 

• Tuolloin alueella asui lapsiperheitä, tänä päivänä enimmäkseen yksinäisiä miehiä. 

• Lähiössä Karhunpolku 3:ssa sijaitsee tila, joka 70-luvulla toimi päiväkerhotilana.

• Sittemmin asukasrakenteen myötä toiminta tuossa tilassa on hiipunut. 

KUNNES v. 2016 toimintaa lähdimme vahvistamaan monitoimijaisesti…
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• V. 2016 ko. kontekstin toiminnan vahvistaminen liittyi maisterivaiheen kehittämistyöhöni.

• Sain yhteistyökumppaniksi kaupungin vuokrataloyhtiö Terva-asunnot.

• Kutsuimme lähiön asukkaita kehittäjäryhmään, jotta saisimme toiminnasta heidän toiveiden 
mukaista. 

• Perustimme ohjausryhmän toiminnan jatkuvuutta takaamaan; Terva-asunnot, kaupunki, 
aikuissosiaalityö ja ev.lut.seurakunta
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Asukkaat ja yhteistyötahot osallisena toiminnan kehittämisessä



Saimme monien lahjoitusten turvin toteutettua kaikki asukkaiden toiveet :

– Lähiötupa kunnostettiin, johon asukkaita osallistui talkoilla (kuvia remontin ajalta ja avajaisista 7.4.2017)

– ATK-piste hankittiin seurakunnan kustantamana. Annetaan opastusta ATK:n käytössä.

– Biljardipöytä hankittiin Lions Clubin lahjoituksella, joka on kovassa käytössä.

– TV:n lahjoitti Osuuspankki. Mahdollisuus järjestää tätä kautta etätapaamisia.

– 3. kaupasta tulee hävikkiruokaa ja keskuskoululta lämmintä hävikkiruokaa.

– Tuvalle palkattiin tupaemäntä palkkatuella ja kaupungin alainen Työvire ry hallinnoimana. 

– Työvire hallinnoi myös Vesitornin kirppistä, jonne kaupunki palkkasi 

pitkäaikaistyöttömiä säästyäkseen sakkomaksuilta. 

KUNNES 11/2021 Vesitornin kirppiksen toiminta joutui 
työntekijävajeiden vuoksi vaikeuksiin…
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Tänä päivänä kerhotila toimii Matalan kynnyksen kohtaamona
tarjoten merkityksellisiä toimintamahdollisuuksia kävijöilleen



Kaupunki uhkasi lähiötuvan alasajolla, jotta saisi tupaemännän Vesitorin kirppikselle 
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• Kaupungin edustajat eivät kuulleet lähiön tupaemäntää eikä asukkaita asiassa. 

• Kaupunki ilmoitti ohjausryhmälle lähiötuvan alasajon tapahtuvan parissa päivässä. 

• Lähiön asukkaat keräsivät oma-aloitteisesti adressin toiminnan puolesta (on toimitettu kaupungille). 

• Aikuissosiaalityö järjesti paikallislehti Kuhmolaisen kanssa lähiötuvalla kuulemistilaisuuden samalla viikolla. 

– https://www.kuhmolainen.fi/artikkeli/lahiotupa-vaarassa-207352531/

– https://www.kuhmolainen.fi/avainsana/lahiotupa/

• Kun asia nousi julkiseen tietoisuuteen, johti se siihen, että 4 puoluetta vei aloitteen 20.12.2021 
kaupunginvaltuustolle. Tavoitteena selvittää kaupungin vastuu lähiötuvan toiminnassa. 

• Kaupungin tulee selvittää asia 6 kk:n sisällä.

• Toimintaa ovat ylläpitäneet lähiön asukkaat talkoilla (kuvassa kanssani tupaemäntä, talkoolaisia ja asumisenohjaaja). 

• Olemme kokoontuneet ohjausryhmällä. Kaupunki on tullut asiassa vastaan ja lähtee hallinnoimaann palkkatuella 
työllistettävää tupaemäntää. Palkkatuen osuuksien maksuun osallistumme monialaisesti. 

ILOUUTISIA TUOREELTAAN! 1.2.2022 aloitti uusi palkkatuella työllistetty tupaemäntä työt.

https://www.kuhmolainen.fi/artikkeli/lahiotupa-vaarassa-207352531/
https://www.kuhmolainen.fi/avainsana/lahiotupa/
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Yhteisösosiaalityötä puoltaa sen monimerkityksellisyys hyvinvoinnille

• Muutin v. 2017 Piilolankankaan lähiöön 3 kk:ksi tuolloin tutkijan roolissa. Pro gradu -tutkimukseni 

kohdistui lähiötuvan toiminnan merkityksiin asukkaille, toimijoille ja koko kaupungille. 

• Nyt aikuissosiaalityö pitää vastaanottoa lähiötuvalla ja on ryhmäohjauksissa mukana.

• Toiminnan merkitys lähiötuvan kävijöille on osallisuuden myötä vahvistunut näinä vuosina. 

• Olen edelleen lähiötuvan ohjausryhmässä, sekä Kuhmon kaupungin hyte-työryhmän ja ennaltaehkäisevän 

päihdetyön työryhmän jäsen. Näin minulla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.

Lähde Tuikka, Anne (2017) Pro gradu: Inhimillisyyden äärellä lähiössä: 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/56213/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-

201712094579.pdf

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/56213/1/URN:NBN:fi:jyu-201712094579.pdf


Näen kriittisyyden yhteisösosiaalityön tulevaisuuden näkymissä liittyvän:

• Rohkeuteen nostaa asioita esille. Meillä sosiaalityössä on nyt näytön paikka yhteistyön vahvistamiseksi 

kuntien kanssa. 

• Käytäntötutkimuksellisen työn vahvistamiseen ja tiedolla vaikuttamiseen. Tuotettua asiakasrajapintatietoa 

tulee viedä kuntien hyte-työrymiin. Tällä tiedolle on siellä tietoaukko. Toimin Kuhmon ja Sotkamon hyte-

työryhmissä. 

• Yhteiskehittämisen/osallisuuden vahvistamisen yhdessä kunnan päättäjien ja tulevan sote-uudistuksen 

myötä paikkakuntakohtaisesti, syrjäseudut huomioiden.

• Toivoisin työryhmän näkemystä ja rohkaisua tulevaan.

Kiitos ja hyvää kevättä! 

7 17.2.2022


