
Elinvoimainen Kangaslampi nyt ja tulevaisuudessa 

 

1. Taustaa 

Asukkaiden ja erilaisten työpajojen sekä tehtyjen selvitysten perusteella esille nousseita tarpeita ovat mm. 

1. Tieto erilaisista digipalveluista ja niiden käytöstä, erityisesti ikääntyvälle väestölle, jotta he pärjäävät 

digitalisoituvassa yhteiskunnassa paremmin omin avuin 

2. Myös nuorille tarvitaan tietoa digitalisaation mahdollisuuksista ja uhkista sekä sosiaalisen median 

käytöstä. Näitä taitoja voidaan hyödyntää myös yleisesti alueen kehittämistyössä. Digitalisaation keinoin 

nuoret saadaan luontaisesti sitoutettua myös alueen kehittämistyöhön.  

3. Nuoret tarvitsevat myös tilat, joissa kokoontua ja viettää aikaa ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.  

4. Kesätapahtumia tulee kehittää ja uudistaa, jotta myös kesäasukkaat saadaan aktivoitumaan 

Kangaslammin asukastoimintaan ja kylän kehittämistyöhön. Kesän tapahtumiin uutta ilmettä ja toimintaa, 

jotta saadaan kesäasukkaat aktivoitumaan Kangaslammin asukastoimintaan  

5. Yhdistystoimintojen ja -hallinnon keskittäminen, jotta niiden jäsenet pystyvät keskittymään 

kehittämistoimintaan. Tällä saadaan myös yhteistyötä ja -toimintaa eri yhdistysten välillä luontaisesti 

tiivistettyä ja niiden tarjoamia palveluita keskitettyä ja yhtenäistettyä. 

6. Alueen kuljetuspalveluiden järjestäminen ja kehittäminen niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin 

ja tehokkaasti asukkaita. 

Kangaslammin alueen lähipalveluja tulisi kehittää olemassa oleviin kylätaloihin yhteistyössä paikallisten 

yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Tämä toisi julkisia ja yksityisiä palveluja lähemmäs asukkaita. Julkisia 

palveluja voisi olla esimerkiksi viikoittainen terveydenhoitajan vastaanotto ja yksityisiä palveluja esimerkiksi 

parturi-, kampaamo- hieronta- ja ravintolapalvelut sekä ikääntyneille suunnatut palvelut. 

Yhteispalvelupisteen ja kirjaston toiminnan säilyttäminen kirkonkylällä on tärkeää. Digitaalisten palveluiden 

käytön edistäminen tuo osaltaan palveluita lähemmäksi.  

2.  Tavoitteet 

1. Hankkeen ydintavoite on Kangaslammin alueen elinvoiman ja palvelujen säilyttäminen ja 

kehittäminen. 

2. Digipalvelujen käytössä osaamisen kehittyminen. Digitaalisten työkalujen ja palvelujen 

kehittäminen huomioiden erityisesti ikäihmiset ja nuoret. 

3. Yhdistystoiminnan resurssien riittävyys tulevaisuudessa sekä toiminnan tehostaminen. 

4. Luoda alueen asukkaiden, yhdistysten ja yritysten uudenlainen toimintamalli, jolla säilytetään, 

kehitetään ja tuotetaan asukkaille (kaikki ikäryhmät, kesäasukkaat) tärkeitä palveluja, mukaan 

lukien tapahtumat.  

5. Viestinnän kehittäminen siten, että asukkaat löytävät ja saavat tarvitsemansa tiedon helposti. 

 

 



 

3. Toimenpiteet 

Hankkeen sisältö/kärkiteemat: 

1. Digiosaamisen kehittäminen (tavoite 2) 

ICT-työpajat ja osaamisen kartoitus ja kehittäminen 

 

2.   Yhteistoiminnan kehittäminen (tavoite 3) 

 Yritys- ja yhdistystoiminnan työpajat 

 

3.  Palvelujen kehittäminen (tavoite 4) 

 Palvelujen ja markkinoinnin työpajat 

 

4.  Viestinnän kehittäminen (tavoite 5) 

Viestinnän työpajat 

 

 

4. Tulokset ja niiden hyödyntäminen 

Digiosaamisen kehittäminen auttaa ikäihmisiä selviämän paremmin arjen haasteista, syntyy uudenlaista 

sukupolvien välistä vuorovaikutusta sekä uudentyyppisiä palveluita. 

 Yhdistysten uusi toimintamalli turvaa yhdistysten toiminnan jatkossa – uudet palvelut ja toimintatavat 

paikkaavat palveluaukkoja ja säilyttävät alueen elinvoimaa, viestintä tehostuu, osaaminen kehittyy ja 

alueen asukasmäärä saadaan kasvuun. 

Myös valtakunnallisesti yleistyvä etätyö vaatii Kangaslammin alueelle uusia palveluja esim. toimistotiloja 

sekä tietoliikenneyhteyksien parantamista. Tämä luo alueelle uudenlaista yrittäjyyttä. 

Hankkeen tavoitteiden täyttyessä Kangaslammin alueella asuu hyvinvoivia ihmisiä, mikä näkyy myös 

Varkauden kaupungin laajassa hyvinvointikertomuksessa. 

Hankkeesta saatava tieto ja kokemus hyödynnetään Kangaslammin alueen jatkokehittämisessä, tavoitteena 

on elävä ja kehittyvä osa kaupunkia. 

 

Lisätietoa hankkeesta saa Kangaslammin kyläyhdistys ry:n puheenjohtajalta Olli-Pekka Kähköseltä. 

E-mail: olli-pekka.kahkonen(at)hotmail.com 


