
Vojakkala
• Lopen kunnan länsilaidalla, alle 200 asukasta
• tunnettu tanssilavastaan: Vojakkalan lavalla 

kymmenet lavatanssit kesäisin

• Kylätoimintaa tekevät Vojakkalan Valpas ry ja 
kyläyhdistys Vojakkalalaiset ry 

• Valpas omistaa kyläkeskuksessa entisen 
kauppakiinteistön, jossa Kylätupa sekä kolme 
asuinhuoneistoa 



• Kiinteistöjen hoidossa ja tanssijärjestelyissä on 
paljon talkootyötä.

• Tätä taakkaa helpottamaan on palkattu
 palkkatuella kyläavustaja / kiinteistönhoitaja 

vuodesta 2015 alkaen.



On ollut iso apu yhdistykselle:
-> viikottaiset nurmikonleikkuut, siivoukset,
  tiskaukset yms. järjestelyt
-> joka kesä isoja projekteja saatu eteenpäin
-> erityistapahtumissa lisäkäsiä järjestelyissä



Vojakkalan lava ja juhannustanssit.

Saatu töihin hyviä tyyppejä, 
joille löydetty mielekkäät, osaamista vastaavat työt. 
”Perushommien” ohella tehty isoja juttuja joka kesä:
 - tanssilavan ulkomaalaus
 - uuden varastorakennuksen teko
 - vanhan varaston purku
 - vesakon raivuu    
  uimarannasta
 - kylämaiseman 
avaus peltoaukean 
pajukoista ym.



Apua myös yksityistalouksien  
pieniin töihin kylällä:  

- ikäihmisiä / mökkiläisiä / yksinäisiä
- nurmikonleikkuuta, 
 puiden siirtoa varastoon, 
 pienissä remonteissa auttamista (maks. 1 viikko) 
 kesäkaivojen pumppujen toimintaan laittoa yms.
- työntekijät tykänneet
- asiakas korvannut yhdistykselle 10€/h, tästä 
 maksettu 3€ lisäkorvaus työntekijälle



Työllistetty hyötynyt:
• takaisin työelämän rytmiin
• ”kylätöistä” kannustusta  
  - työn jälki näkyy, ja kiitos kantaa!
• osaksi sosiaalista yhteisöä
• uusia kontakteja ja ideaa tulevaan
• palkka mahdollistaa elämän syrjään pääsyn
• kun työssä, on helpompi hakea työtä!
• yrityssiirrot hyvä juttu; onnistunut paikan 
 valinta avaa ovia/ auttaa työllistettyä kohti 
 tavoitteitaan



Mitä vaatinut yhdistykseltä, työnantajalta?

• KULUT:
- kuukausimaksu hankkeelle 
- palkka tulee palkkatukena jälkikäteen  
  = oltava yhden kk palkka ”omaa rahaa”
- pakolliset vakuutukset (sisältyy palkkatukeen, 
 hankkeesta opastus)
- hankittu suojavarusteita (kypärä, sahaushousut, 
 tarv. kustannettu turvajalkineet työntekijälle)
- hankittu myös työvaatetta, jos on ollut tarve



Mitä vaatinut yhdistykseltä, työnantajalta?
• TYÖPANOS
- työnohjaus ja valvonta;  
 osa vaatinut päivittäistä seurantaa/opastusta,  
 osa pystynyt toimimaan itsenäisemmin, 
   viikkotyölistojen pohjalta

- nimetty esimies, tarv. projektien vastuuhenkilöitä
- yksityistöiden vastaanotto ja koordinointi 
- rahastonhoitajalla palkanmaksu kuukausittain  
 (hankkeen puolesta tulee tieto,  
  mitä maksetaan ja minne)



6 vuotta - 5 tekijää 

• vain kesäkausi, 6kk, 24h/vk
• Ikähaarukka noin 35v -63v
• kolme jatkanut käyttäjäyrityssiirrolla yhdistyksen 

työntekijänä 3-6 kk.
• nuoremmat suorittaneet tutkintoja haluamallaan 

suuntautumisalalla (ohjattu opintoihin tai 
oppisopimuksella)

• jatko yrittäjänä joillakin



<-> Hyödyt on todettu vaivoja suuremmaksi. 
   Taas ensi kesänä 
   ollaan valmiudessa 
   ottamaan seuraava tekijä vastaan!

Kiitos!


