SAHRAJÄRVEN KYLÄN KEHITTÄMISHANKE
1 LÄHTÖTILANNE
Sahrajärven kyläläisten kokoontumisissa ja sahrajärveläisille asukkaille ja kesäasukkaille lähetetyn
kyselyn pohjalta merkittävimmäksi tavoitteeksi on noussut Sahrajärven kyläkoulun säilyttäminen.
Vuodesta 1897 lähtien keskeytyksettä toiminut Multian ensimmäinen koulu on tärkein kylän
eloisuuteen vaikuttava tekijä ja jo historiansa takia niin arvokas valtti, että sen toiminnassa
pitäminen on tärkeää. Ilman kyläkoulua pienten lasten koulupäivät pidentyisivät 2 tuntia pitkän,
kirkonkylälle suuntautuvan koulumatkan takia.
2 TAVOITTEET
Tavoitteena on turvata kyläkoulun jatkuvuus hankkimalla Sahrajärven kylälle uusia asukkaita ja
perhekotiyrittäjä. Sitä varten Sahrajärven kylä- ja nuorisoseura ry käynnistää yleishyödyllisen
kehittämishankkeen, joka painottuu paikan markkinointiin. Markkinointihankkeessa tuotetun
materiaalin ja työpanoksen avulla tiedotetaan Sahrajärven kylän ja kyläkoulun olemassaolosta sekä
mainostetaan kylää asuinpaikkana.
Hankkeen rinnalla kartoitetaan maanomistajien mahdollisuudet markkinoida myytäviä tontteja
asuinrakentamista varten ja tarjotaan kunnan alun perin viiden asunnon rivitalolle suunniteltua
tonttia myytäväksi. Yhtenä tavoitteena on myös pystyä järjestämään iltapäivähoito Sahrajärven
koulun tiloissa, kun oppilasmäärä on lisääntynyt tarpeeksi. Jo nyt osa oppilaista joutuu käymään
koulua kirkonkylällä, koska iltapäivähoitoa ei kylällä ole tarjolla.
3 TOIMENPITEET
Uusien asukkaiden ja perhekoti- ja mahdollisten muiden yrittäjien hankkiminen edellyttää
tiedottamista kylästä ja sen sijainnista ammattimaisella markkinointimateriaalilla ja jalkautumalla
potentiaalisten muuttajien luokse. Hankkeen aikana teetetään edustavat mainosmateriaalit sekä
osallistutaan Lapsi- ja ELMA-messuille.
Perhekotiyrittäjälle suunnattua markkinointimateriaalia jaetaan mm. Ammatillisten perhekotien
liiton ja Jyväskylän kaupungin Sijaishuoltoyksikön kautta. Sijaishuollon kehittäjäsosiaalityöntekijä
Riitta Siekkinen KASTE-hankkeesta on tarjonnut apuaan tiedottamisessa ja on valmis osallistumaan
neuvotteluihin tulevan perhekotiyrittäjän ja kyläseuran kanssa.
Helsingissä pidettävät Lapsi- ja Elma-messut soveltuvat teemojensa ja kävijäkuntansa vuoksi
Sahrajärven kylän ”face to face” –markkinointiin. Rauhallisen kouluympäristön lapsillensa haluavat
sekä maallemuuttoa suunnittelevat kaupunkilaiset ovat otollista kohderyhmää. Ennen molempia
messuja selvitetään Multialta pois muuttaneiden, nyt noin 25-40-vuotiaiden eteläsuomalaisten
osoitteet yhteydenottoja varten. Yhteydenotoissa tarjotaan paluumuutosta kiinnostuneille
mahdollisuutta päästä ilmaiseksi messuille ja tutustumaan Sahrajärven osastoon.
Lapsi-messujen kävijät ovat etupäässä nuoria perheitä. 23.-25.4.2010 pidettävillä messuilla lapset
vanhempineen houkutellaan Sahrajärven osastolle hyödyntämällä Sahrajärven koulun vanhimpien
oppilaiden luovuutta ja esiintymistaitoja. Osastolla pidetään esim. laulu- ja / tai teatteriesityksiä,
joista kerrotaan lehdistölle messutoimiston kautta jaettavassa lehdistötiedotteessa. Kävijöiden
tietoja kerätään arvonnan avulla. Arvontalipukkeissa kartoitetaan mm. vastaajan halukkuutta
muuttaa perheineen Sahrajärvelle.

Myös myöhäissyksyllä 2010 pidettävillä ELMA-messuilla kerätään yhteystietoja. Vuonna 2008
maaseututeemaisten ELMA-messujen 36200 kävijästä viidesosa eli noin 7000 henkilöä etsi
messuilta tietoa maallemuuttamisesta. ELMA-messuilla tiedottamisessa painotetaan kyläkoulun
lisäksi Sahrajärven etuja asuinpaikkana (”hiljainen alue”, luontokohteet, lyhyt matka Jyväskylään ja
Tampereelle, toimiva laajakaistayhteys jne.). Myös näille messuille laaditaan lehdistötiedote.
4 KUSTANNUSARVIO (alv 0 %)
Ostopalvelut:
Valokuvaaja
AD

300,00 €
500,00 €

Markkinointimateriaalit:
Esite perhekotiyrittäjälle 100 kpl
Lapsimessut-esite 150 kpl
ELMA-messut –esite 400 kpl
Roll-up-mainoslakana x 2 à 150 ,00 €
Otsalauta x 2 à 30,00 €
Lapsi-messut :
messusosasto 8 m2 + rekisteröitymismaksu
ELMA-messut:
messuosasto 9 m 2 + rekisteröitymismaksu

100,00 €
150,00 €
400,00 €
300,00 €
60,00 €

Toimistokulut

180,00 €

Puhelinkulut

50,00 €

Matkakulut
Yhteensä

1730,00 €
6250,00 €

1320,00 €
1160,00 €

Rahoitusta haetaan Vesuri-ryhmä ry:n kautta. Yleishyödyllisissä hankkeissa julkisen rahoituksen
osuus on enintään 80 % ja vähintään 5000 euroa. Loppuosa 1250 eur + alv 22 % 275 eur eli 1525
euroa koostuu omarahoitusosuudesta. Varainhankinnassa apuna käytetään tuotemyyntiä messuilla
sekä esimerkiksi polttopuiden ja joulukuusten myyntiä lähialueilla.
TIETOA AMMATILLISESTA PERHEKODISTA
Sosiaalihuoltolain 17.9.1982/710 26 § mukaan ”perhekodilla tarkoitetaan lääninhallituksen luvan
saanutta tai perhehoitajalaissa (312/92) tarkoitettua kunnan tai kuntayhtymän hyväksymää
yksityiskotia, jossa annetaan perhehoitoa (9.8.1996/604)”.
Sosiaalialan ammattilaisille suunnatulla Sosiaaliportti-internetsivustolla ammatillisen perhekodin
määritelmästä mainitaan seuraavaa:
”Ammatilliset perhekodit ovat perhehoidon ja laitoksen väliin sijoittuva sijaishuoltomuoto; eli
ammatillisissa perhekodeissa hoidetaan sellaisia lapsia, joita ei esimerkiksi vaikeahoitoisuuden takia
voi sijoittaa sijaisperheeseen.

Ammatillisella perhekodilla tarkoitetaan yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain
mukaisesti lääninhallituksen luvan saanutta perhekotia, jossa sijoitettujen lasten kanssa yhteisessä
kodissa asuu pääsääntöisesti kaksi hoidosta ja kasvatuksesta vastaavaa henkilöä.
Sosiaalihuoltolain mukaan ammatillisessa perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään
neljää henkilöä, hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä
hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina. Poikkeuksena tästä enimmäismäärästä on
kuitenkin tilanne, jossa hoitoa annetaan sisaruksille tai saman perheen jäsenille.
Ammatillisessa perhekodissa voidaan hoitaa enintään seitsemää henkilöä, jos perhekodissa
annettavasta hoidosta, kasvatuksesta ja muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa
asuvaa henkilöä, joista ainakin toisella on perhehoitajalain 1§ 3 momentissa ja toisella saman
pykälän 2 momentissa säädetty kelpoisuus.
Kahta hoidettavaa lasta kohden tulee työskennellä vähintään yksi hoito- ja huolenpitovastuussa
oleva henkilö. Ammatillisen perhekodin perustaminen edellyttää tehtävään sopivaa koulutusta ja
työkokemusta sekä sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, että tehtävän hoitaminen on
mahdollista. Ammatillisella perhekodilla tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa toiminnasta ja sen
laadusta. Ammatillinen perhekotitoiminta on luvanvaraista toimintaa ja lupa-asioista vastaavat
lääninhallitukset.
Ammatillisen perhekodit tilat ja muut edellytykset
Perhekodin tulee olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle,
kasvatukselle ja muulle huolenpidolle sopiva. Henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä palvelujen
tarpeeseen ja hoidettavien lukumäärään nähden.
Perhekodilla tulee olla riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat, jotka mahdollistavat jokaiselle lapselle
oikeuden kodinomaisuuteen ja yksityisyyteen. Jokaisella lapsella tulisi olla oma huone, jossa on
riittävästi tilaa (vähintään 12 m2) asua ja johon sopii lapsen henkilökohtaiset tavarat. Yhteisissä
tiloissa tulee olla mahdollisuus koko perheen yhdessäoloon ja ruokailuun. Myös hygieniatiloja tulee
perheen koko huomioiden olla riittävästi.
Rakenteellisesti tilojen tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat terveen ja turvallisen kasvun ja
kasvuympäristön. Tiloista edellytetään terveydensuojeluviranomaisen ja pelastustoimen hyväksyvä
lausunto.
Perhekodin turvallisuudelle asetetaan tiukemmat vaatimukset kuin normaalille perheen asumiselle.
Pelastusviranomaisten vaatimusten mukaisesti määräykset koskevat kiinteistön rakenteita,
asiakkaiden määrää ja asuintilojen käyttöä. Mikäli kiinteistö ei ole kivirakenteinen tai tiloja ei ole
rakennettu erityisesti tulipaloa hidastavista materiaaleista, voidaan lasten asuinhuoneet sijoittaa vain
kiinteistön ensimmäiseen kerrokseen. Tällöinkin edellytetään, että rakennuksessa on riittävästi
poistumisteitä. Kunnan pelastusviranomaiset määrittävät kiinteistön soveltuvuuden
perhekotikäyttöön.
Perhekodin toimintaa ja lasten hyvinvointia sekä viihtyvyyttä helpottaa, jos kiinteistössä on tilaa
myös erilaisille harrastuksille, esimerkiksi musiikkitila, askartelu- , verstastilaa jne. Perhekodin
asiakirjahallintoa varten on oltava lukittava tila sekä rauhallinen neuvottelutila, jossa voi käydä
sijoitus-, perhe- ja muut neuvottelut. Mikäli perhekodissa on yksi tai useampi ulkopuolinen

työntekijä, asettavat työsuojeluviranomaiset määrityksiä henkilöstötiloille.
Perhekodin omien tilojen lisäksi on huomioitava sijaintikunnan mahdollisuus tarjota palveluja
perhekotiin sijoitettaville lapsille. Ennen perhekodin perustamista on kartoitettava mm. se, että
kunta pystyy tarjoamaan riittävät koulu-, terveydenhuollon-, sosiaalihuollon palvelut, kunnan
harrastusmahdollisuudet ja kulkuyhteydet paikkakunnalle.”
Ammtillisten perhekotien liiton sivuilta käy ilmi lisäksi:
”Ammatillinen perhekoti on yritysmuodossa toimiva lasten sijaishuollon palveluyritysmuoto. Laki
yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta luokittelee ammatillisen perhekodin toimialaltaan
yksityisiin sosiaalipalveluihin kuuluvaksi: lain mukaan luetaan palveluiden tarjoaja yksityisten
sosiaalipalveluiden tuottajaksi kun tämä antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa
harjoittamalla lasten ja nuorten huollon palveluja tai muita vastaavia sosiaalihuollon palveluja.
Ammatillisia yritysmuodossa toimivia perhekoteja on maassamme rekisteröityneenä Ammatillisten
perhekotien liiton alaisuuteen yli 100.
Kunnat ostavat perhekodeista sijaishoitopaikkoja lastensuojelulain perusteella sijoitusta
tarvitsevalle lapselle. On paljon lapsia joiden tarpeisiin eivät julkinen laitoshoito tai sijaisperhehoito
kykene vastaamaan.”

