
Täyttä elämää Kuhmossa–

Kestävä kehitys
elämään arjen teoissa



Yleistä hankkeesta
• Toukokuun 2023 loppuun saakka kestävässä kokeiluhankkeessa kasvatetaan Kuhmon kaupungin 

osallisuustyön osaamista. Hanke on ympäristöministeriön osarahoittama ja osa Kestävä kaupunki -ohjelmaa.

• Hankkeessa vahvistetaan myös kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, ja rakennetaan 
myönteistä yhteisöllisyyttä.  

• Hankkeen teemojen viitekehyksenä on yhteistyöllä laadittu kaupungin strategia sekä sen valmistelun pohjana 
ollut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelma.

• Kestävä kehitys on noussut aiemmin asukaskyselyissä kaupunkistrategian tärkeimmiksi koettujen arvojen 
joukkoon. 

• Hankkeessa toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa kuhmolaisten yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten kanssa. 

• Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa ja toimintamalleja erityisesti alle 10 000 asukkaan kuntien tarpeisiin. 
Samalla sovelletaan jo olemassa olevia ratkaisuja ja tehdään hyviä käytäntöjä näkyväksi.



Tavoitteet

1. Kunnan osallistava kestävyystyö systematisoituu ja 
osallisuusosaaminen kasvaa niin osallistujien kuin 
kaupunkiorganisaation sisällä.

2. Kunnan kestävän kehityksen poikkihallinnollinen yhteistyö ja 
johtaminen nivotaan yhteen hyvinvointijohtamisen kanssa. Kestävän 
kehityksen sopimusmalli tekee työstä vaikuttavaa yhteistyössä 
yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

3. Kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään niin, että 
viestinnässä huomioidaan sekä kaupungin uusi brändi että 
uusi strategia, joka pohjautuu Agenda 2030 -tavoitteille. 

4. Kunnan kestävyystyötä ja sen taloudellisia hyötyjä tehdään 
näkyväksi. Yhteistyötä viestinnässä tehdään erityisesti puu-
rakentamiseen liittyvien Kuhmon kaupungin hankkeiden kanssa.



Toimenpiteet
1. Kokeilun aikana laaditaan yhteistyössä yhdistysten ja yhteisöjen 
kanssa kestävän kehityksen sopimusmalli. Kestävän kehityksen 
sopimuksen laadinnassa hyödynnetään Pohjois-Pohjanmaalla 
Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeessa kehitettyä ja 
käyttöön otettua elinvoimasopimusmallia.

• Kestävän kehityksen sopimus toimii ohjausvälineenä, jonka avulla on 
mahdollista edistää ja koordinoida kuntayhteisössä tehtävää kestävän 
kehityksen työtä. Sopimuksella järjestöt, yritykset, seurakunta, 
oppilaitokset ja muut kaupungissa toimivat tahot voivat sitoutua 
kaupungin eri toimialojen kanssa paikalliseen yhteistyöhön. Samalla ne 
saavat tietoa kuntalaisten kestävän kehityksen edistämiseen liittyvistä 
tarpeista. 

• Kokeilu synkronoidaan yhteen kaupungin hyvinvointisuunnittelun ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa.



Toimenpiteet
2. Kokeilussa kasvatetaan Kuhmon kaupungin osallisuustyön 
osaamista ja systematisoidaan osallisuustyö myös osaksi 
ennakkovaikutusten arviointia. Kuhmon raadin toiminta 
vakiinnutetaan.

3. Sosiaalisen kestävyyden teeman osalta kokeilussa on 
tavoitteena yhdistää osallisuuteen kulttuurikokemus ja tuoda 
nuoria mukaan kestävän kehityksen työhön.

• Kuhmolla on pitkät perinteet musiikin viemisestä erilaisiin 
paikkoihin nuorista koostuvan kesämuusikkotoiminnan avulla.

• Tässä hankkeessa perustetaan nuorista koostuva tanssiryhmä, 
jonka esityksien sisältö pohjautuu kaupungin strategian 
mukaisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

• Tanssiryhmän toiminta on samalla osa kokeilun viestintää ja 
nuorten osallistamista kestävän kehityksen työhön. Nuoret 
(max. 5 kpl) palkataan kaupungille kesätyöhön, ja heitä ohjaa 
alan ammattilainen. Toimintaa ohjaa Kuhmon musiikkiopisto.



Toimenpiteet
4. Hankkeessa kokeillaan aiemmin Sitran 
demokratiakokeilussa lanseerattua Draamallista 
kansalaisraatia ja draamallisia työpajoja. 
Tavoitteena on päästä koronan jälkeen
tapahtumien live-toteutukseen.

• Nuorisovaltuustolta on tullut toivetta tämän 
toimintatavan käyttämisestä ja kehittämisestä. 

• Hankkeeseen sisältyy draamallistamisen osalta 
ostopalveluja Vaarakollektiivilta. 

5. Lisää toimenpiteitä voi syntyä kokeilun aikana 
osallistavan työn tuloksena.



Kiitos!
Tytti Määttä Jarkko Piirainen
kaupunginjohtaja hankekoordinaattori
tytti.maatta@kuhmo.fi jarkko.piiirainen@kuhmo.fi
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