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Millainen on karvialainen yhdessä tekemisen tapa?
”Meillä on täällä pitkät perinteet yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa. Kun tarvetta 
on, ryhdymme tuumasta toimeen ja toimintaan suin päin. Ajatuksena on, että jos kymme-
nen asiaa aloitetaan, niin ainakin useimmat niistä menevät maaliin ja jäävät elämään. Kun 
saadaan idea, sitä pitää lähteä toteuttamaan heti ennen kuin kipinä ehtii sammua. Karvi-
an tavaramerkki on, että halutaan onnistua yhdessä. Yhteistyö ja omaleimaisuus ovat osa 
kunnan brändiä. Kun tehdään ilolla ja hyvällä pöhinällä, se puolestaan kerää porukkaan 
uusia tekijöitä. Positiivisuus ja kotiseuturakkaus saavat väen liikkeelle. Yhteisöllisyys ja 
me-henki ovat Karviassa voimakkaita. Kun rahaa ei ole, se myös pakottaa yhteisöllisyy-
teen.”

Millainen rooli kunnalla on yhteistyön synnyttämisessä ja tukemisessa?
”Kunnan rooli on koordinointi ja kokoon kutsuminen. Yhteystyölle tarvitaan puolueeton 
suunnannäyttäjä, mutta tarpeet nousevat aina kuntalaisilta. Kunta auttaa, kannustaa sekä 
antaa apua ja avustuksia, ja saa vastineeksi työpanosta ja talkootyötä. Kuntalaiset saavat 
kaiken tuloksena palveluhyvää. Uskon, että ilman kuntaa yhdistykset eivät pärjäisi niin 
hyvin. Tietenkin kunnan työntekijät joutuvat jakamaan itseään moneen suuntaan. Riittä-
mättömyyden tunne on usein läsnä, mutta toisaalta yhteiset saavutukset myös palkitse-
vat. Työpäivät ovat pitkiä, vaihtelevia ja tehtävät haasteellisia!”

Mitä saavutuksia yhteistyöllä on saatu aikaan?
”Yhdessä on saatu aikaan monenlaista kunnan palvelutasoa nostavaa ja palvelukirjoa 
lisäävää toimintaa. Urheilutalon laajennus oli iso yhteinen onnistuminen vuonna 2010. 
Kanttiin rakennettiin esittävien taiteiden katsomo, Kulttuurikeskus Skantz. Tässä hank-
keessa koko kunta oli mukana ja siinä tehtiin yli 10 000 talkootyötuntia. Nyt Skantzissa 
järjestetään mm. konsertteja ja kesäteatteria monien tahojen toimesta. Lisäksi Kirkonky-
län kouluun on perustettu Olohuone, jossa pyörii säännöllisesti karaoket ja kokkikerhot. 
Lasten leikki- ja liikuntanurkkaus on otettu ilolla vastaan ja siellä on järjestetty myös las-
ten synttäreitä. Olohuone on löytänyt hyvin kävijäkuntansa. Se sijaitsee keskellä kylää ja 
sinne on helppo mennä. Selkeästi lapsiperheillä on kiva asua ja olla Karviassa.”

Mitkä ovat pienen kunnat edut yhteistyössä?
”Täällä verkostot ovat kunnossa. Kuntalaisten ja viranhaltijoiden on helppo lähestyä 
toinen toisiaan. Yhteiset saavutukset ovat aidosti kaikkien saavutuksia. Myös tekninen 
toimi, opetus- ja elinvoimapuoli sekä tietenkin vapaa-aikatoimi ja kuntalaiset arvostavat 
kaikenlaista sosiaalista toimintaa. Pienessä kunnassa ei myöskään niin helposti kukaan 
jää yksin.”

Mitä hyviä asioita tai vinkkejä haluat jakaa Karviasta muihin kuntiin?
”Olkaa avoimia ja muistakaa yhdessä tekemisen ilo. Kunta pystyy melkein mihin tahansa, 
jos sillä on kumppaneita ja vastinpareja kentällä. Mikään ei ole mahdotonta!”
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