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Johdanto
Kaikki tietävät, millaiset asiat edistävät omaa henkilökohtaista hyvinvointia, mutta kun kyse on yhteisöjen kehittämistoiminnasta, hyvinvointikäsite hajoaa helposti käsiin. Käynnissä olevan JAKE -Järjestö- ja
kansalaistoiminnan kehittämishankkeen kylä-hankeosion yksi tärkeä tavoite on määrittää aiempaa selkeämmin kylähyvinvoinnin kokonaisuuteen kuuluvat asiat – ja löytää niistä ne tärkeät ”kylän mittaiset”
tekemiset. JAKE-hankkeessa kartoitettiin kylähyvinvoinnin kokonaisuuden teemoja ja toimintamalleja.
Tässä raportissa kylähyvinvointikäsitettä tarkastellaan erityisesti paikallisyhteisöjen näkökulmasta, ja
olemme pyrkineet saamaan siitä otetta kokoamalla erilaisia jo toteutuneita kehittämistoimia kymmenen
eri teeman alle. Kartoituksen on koonnut hanketyöntekijä Päivi Pohjolainen.
Paikallisyhteisöillä on aivan erityinen rooli kylähyvinvoinnin edistämisessä. Yhteisön sisäiset sosiaaliset
suhteet ja naapuriapu ovat turvaverkko, jonka avulla olemme selviytyneet vaikeissakin oloissa näihin
päiviin. Nyt kun julkisen sektorin resurssit ovat mystisesti loppumassa, yhteiskunnan odotukset paikallisyhteisöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden suuntaan jatkuvasti kasvavat. Ja näin tapahtuu
ilman, että paikallisyhteisöjen rakenteita tai toimintaedellytyksiä olisi yhtään tarkemmin mietitty. Muutosvaiheen haasteita on edessä sekä julkisella että kolmannella sektorilla.
Kehittämistyössä meidän pitäisi pystyä määrittämään yhtä aikaa monta asiaa: mitkä erilaisista kylähyvinvoinnin teemoista ovat niitä oleellisia ja tärkeitä, millaisen vastuun paikallisyhteisöt itse voivat kehittämisprosessi kantaa ja millaisilla tavoilla voimme luoda aitoja hyvinvointirakenteita, jotka vastaavat
paikallisyhteisöjen tarpeisiin? Lisäksi kehittämisessä täytyy pysyä kyläkohtaisuus: mitkä hyvinvoinnin
osa-alueet ovat niitä tärkeimpiä ja mitkä ovat sellaisia toimenpiteitä, joilla on myös aidosti vaikuttavuutta
juuri siinä kyläyhteisössä? Kehittämistyön keskiössä on fakta, että kaikki kylät ja paikallisyhteisöt ovat
rakenteiltaan ja tarpeiltaan erilaisia.
Toivomme, että tämä raportti jäsentää selkeällä ja ehkä uudellakin tavalla paikallisyhteisöjen hyvinvointikehittämisen teemoja ja mahdollisuuksia. Ennen kaikkea toivomme, että paikalliskehittämisessä nousee
entistä vahvemmin esille myös kylähyvinvointinäkökulma. On myös välttämätöntä, että kyläyhdistykset
ja muut kylien yhdistykset tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä koko paikallisyhteisön hyvinvoinnin
edistämisessä. Myös julkisen sektorin tulee ymmärtää, että toimiva kumppanuus paikallisyhteisöjen
kanssa edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja ja toimivaa vuorovaikutusta.
Hyviä pyöriä on keksitty miltei joka lähtöön. Nyt nämä pyörät on sovitettava paikoilleen ja pantava
pyörimään.
Tuomo Eronen
kyläasiamies, Pohjois-Karjalan Kylät ry
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Kartoitustyön kulku
JAKE- Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishankkeen (2013‒2017) kylä-hankeosiossa tehdyn kylähyvinvoinnin kartoitustyön tuloksena kylähyvinvointi jaettiin kymmeneen teemaan, joita mukaillen
kartoituksesta koottiin kaksi raporttia: toimintamalleja kuvaava raportti sekä hankkeita ja toimijoita
kuvaava raportti. Sinällään kartoituksen sisältö ei tuo mitään uutta auringon alle, mutta teemallisesti
se kokoaa yhteen maaseudun ja paikallisyhteisöjen kehittämisen aihealueita laadullisen ja yhteisöllisen
kylähyvinvointiteeman alle. Kartoitukseen valitut hankkeet ja mallit ovat varmasti vain osa Suomessa
tehdyistä kylähyvinvoinnin toimenpiteistä, mutta ne antavat esimerkinomaista tietoa millaisin toimenpitein kylähyvinvointia on jo edistetty. Osa kartoitukseen valituista hankkeista ja malleista oli kuitenkin
hankala istuttaa sopimaan vain yhteen teemaan, koska teemat limittyvät keskenään toisiinsa. Tällaisissa
tilanteissa malli tai hanke on sijoitettu teemaan, jota se ensisijaisesti edistää. Lisäksi useimmissa kartoitukseen valikoiduissa hankkeissa ja malleissa yhteisöllisyys on kaikki läpäisevä punainen lanka, joka on
taustalla mukana lähes kaikessa tekemisessä, koska yhteisöllisyys on toiminnan ydin.
Tämä toimintamalleja kuvaava raportti on saatavilla sekä painettuna että verkkoversiona. Tämä raportti
sisältää tiivistetysti hyviä käytäntöjä, jotka edistävät kylähyvinvointia. Toimintamalleja ovat kehittäneet
yhdistykset ja julkinen sektori, mutta toimintamalleissa on myös ideoita, jotka palvelevat kylissä toimivia
yrityksiä. Useissa toimintamalleissa on luotu yhteistyötä myös eri sektoreiden välille. Näin ollen toimintamallien kartoituksesta löytyy vinkkejä ja inspiraatiota laajalle toimijajoukolle.
Tässä julkaisussa toimintamallien esitystapa nostaa tärkeimpänä esiin nimenomaan itse toiminnan. Toimintatapaa kehittäneitä tahoja on mainittu esimerkinomaisesti toimintavavan esittelyn jälkeen (”mallia
kehittänyt”). Lisätietoja toimintamalleista löytyy näiden kehittäjätahojen kotisivuilta ja hankeraporteista.
JAKE-hankkeen kylähyvinvoinnin kartoitustyön toisena raporttina on julkaistu laaja kylähyvinvoinnin
kartoitus, johon on koottu kylähyvinvointia edistäviä hankkeita ja toimijoita. Laaja raportti on julkaistu
vain verkkoversiona ja se on saatavilla JAKE-hankkeen kotisivuilta osoitteesta www.jake-hanke.fi. Hankkeita ja toimijoita sisältävästä raportista on poimittu toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joita esitellään
tässä toimintamalliraportissa. Kokonaisuudessa kartoitustyön julkaisut täydentävät toisiaan tarjoten
erilaista tietoa kylähyvinvoinnin toimijakentästä ja toimintatavoista. Kaiken kattavaa tietoa hankkeista
ja toimintamalleista kartoitustyö ei tarjoa, vaan sen on tarkoitus tarjota ideoita ja inspiraatiota kylähyvinvoinnin kanssa työskenteleville maaseudunkehittäjille ja kylätoimijoille.

Päivi Pohjolainen
kylien hyvinvointikehittäjä, JAKE-hanke
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Mitä on hyvinvointi ja miten siitä tulee kylähyvinvointia?
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan suomenkielinen hyvinvointi-käsite viittaa sekä
yksilölliseen hyvinvointiin että yhteisötason hyvinvointiin. Yleensä hyvinvointimääritelmässä hyvinvoinnin osatekijät jaetaan kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun
hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijöitä ovat sosiaaliset suhteet, itsensä
toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma. THL:n mukaan puolestaan yhteisötason hyvinvoinnin
ulottuvuuksia ovat esimerkiksi elinolot, työllisyys ja työolot sekä toimeentulo. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014 .)
Pohjois-Karjalan hyvinvointisuunnitelmassa hyvinvointia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Hyvinvoinnin nähdään koostuvan ihmisten kokemasta hyvinvoinnista ihmissuhteissa, elämän ja ympäristön laadussa ja taloudessa. Hyvinvointisuunnitelman toteuttamissuunnitelmassa Pohjois-Karjalassa korostetaan
kansalaisten omaa aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä, ennaltaehkäisyä, asiakaslähtöisyyttä ja verkostoitunutta
osaamista palveluja kehitettäessä. Maakunnallinen hyvinvointi voidaan tiivistää viiteen teemaan:
1. hyvinvoiva ja terve väestö
2. asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut
3. korkeatasoinen ja verkostoitunut osaaminen
4. viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö
5. aktiivinen ja osallinen kansalainen.
Maakuntaliiton hyvinvointisuunnitelmassa todetaan, että hyvinvointiohjelmaa toteutetaan kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen, yrittäjien ja asiantuntijaorganisaatioiden kautta. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2012.)
Suontauksen ja Tynin mukaan hyvinvointi voidaan jakaa myös selkeästi yksilölliseen ja yhteisölliseen
hyvinvointiin. Yksilöllinen hyvinvointi on tila, jossa ihminen voi tyydyttää tarpeensa. Yksilöllinen hyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta. Fyysinen hyvinvointi on fyysistä
tarpeiden tyydytystä, terveyttä ja sairauttomuutta. Psyykkinen hyvinvointi on itsemääräämisoikeutta,
loukkaamattomuutta, ymmärrystä, henkistä tasapainoa, mielenterveyttä, sosiaalistumista, itsensä toteuttamista ja mielekästä toimintaa. Ihminen on sosiaalinen toimija, joten tälle on luontaista olla osa
yhteisöjä tai ryhmiä, kuten perhettä, ystäväpiiriä tai työyhteisöä.
Hyvinvointi on vastavuoroinen ilmiö yksilön ja yhteisöjen välillä. Yhteisöllinen hyvinvointi määrittyy
yhteisöön kuuluvien yksilöiden elintason, elämänlaadun, tyytyväisyyden ja onnellisuuden kautta. Jos
edellä mainitut asiat toteutuvat hyvin yksilötasolla, lopputuloksena on hyvinvoiva yhteisö. Yhteisöllisen tason hyvinvointiin kuuluvat terveys, koulutus, työllisyys, asuminen, perheen ja yhteisön toiminta,
taloudelliset resurssit, väestön määrä ja rakenne, kulttuuri ja vapaa-aika, ympäristön tila, taloudellinen
kasvu ja sosiaalinen yhtenäisyys. (Suontaus ja Tyni 2005.)
Näissä kaikissa yllä esitetyissä hyvinvoinnin määritelmissä on useita elementtejä, joista hyvinvoinnin
nähdään koostuvan. Niissä huomioidaan, että hyvinvointi ylettyy yksilötasoa pidemmälle. THL nostaa
esiin hyvinvoinnin yhteisötason, mutta taso on enemmänkin yhteiskunnallinen numeerinen taso kuin
paikallisyhteisön hyvinvointia kuvaava määritelmä. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hyvinvoinnin määritelmässä tuodaan esiin, että maakunnallista hyvinvointiohjelmaa toteutetaan eri sektoreiden kautta.
Hyvinvoinnista muotoutuu monitoimijainen teema.
Myös Suontauksen ja Tynin määritelmässä yhteisöllinen hyvinvointi sisältää paljon yhteiskunnallisiin
ilmiöihin liittyviä elementtejä, kuten väestön määrän ja rakenteen. Toki nämä ovat myös yhteisöön vaikuttavia tekijöitä, mutta ne linkittyvät tiiviisti laajempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Kylänäkökulmasta
katsottuna määritelmissä on epätarkkuuksia ja puutteita, mikä ilmentää hyvinvoinnin käsitteen määrittelyn vaikeutta ja linkittymistä eri tasoille. Tuskin koskaan saadaan tyhjentävää hyvinvointimääritelmää,
joka sopii kaikkiin tilanteisiin.
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Hyvinvointi käsitteenä on laaja-alainen ja jopa monimutkainen kokonaisuus. Jokainen voi varmasti kuvailla omaa henkilökohtaista hyvinvointiaan ja toimenpiteitä sen edistämiseksi. Entä kun hyvinvointi viedään seuraavalla tasolle, yhteisötasolle? Yksilöt muodostavat yhteisön, joten mitä on yhteisön hyvinvointi? Mitä on yhteisöllinen hyvinvointi? Mitä on hyvinvointi paikallisyhteisössä? Mitä on kylähyvinvointi?
Tästä hyvinvointi voidaan viedä vielä uudelle tasolle, yhteiskunnan tasolle. Näin ollen vuorovaikutteisesta
hyvinvoinnin palapelistä tulisi kolmiportainen: yksilö-yhteisö-yhteiskunta.
Tämän jaon mukaan yksilötason hyvinvointia olisi esimerkiksi terveys, elämänlaatu, itsensä toteuttaminen, onnellisuus, nautinto, riittävä toimeentulo, tyytyväisyys asumiseen ja ympäristöön sekä yhteys
toisiin ihmisiin. Yksilötason hyvinvointia seuraisi yhteisöllinen hyvinvointi, joka koostuisi esimerkiksi viihtyisästä ja turvallisesta asuinympäristö, yhteisöllisyydestä, osallisuudesta ja paikalliskulttuurista.
Tästä puolestaan päästäisiin yhteiskunnalliselle hyvinvointitasolle, jonne kuuluisivat numeeriset mittarit
työttömyydestä, toimeentulosta, asumisesta, tapaturmista, elinoloista ja elinajanodotteesta. Lisäksi yhteiskunnallisella tasolla olisivat asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut, jotka tuotuna paikallisyhteisö- ja yksilötasolle muuttuisivat lähipalveluiksi. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ihanteena olisi
hyvinvoiva ja terve väestö, joka ei näin ollen tulisi yhteiskunnalle taloudellisesti kalliiksi.
Tässä kolmijaossa yksilön hyvinvointi on edelleen perinteisen hyvinvointinäkemyksen mukainen. Yhteisötason hyvinvointi on paikkaperusteinen ja yhteisön laadullista hyvinvointia mittaava taso. Yhteiskunnallisessa tasossa hyvinvointi nähtäisiin numeroilla mitattavana väestön hyvinvointina. Tätä hyvinvoinnin kolmiportaista jaottelua sekä hyvinvoinnin paloja on kuvattu sivulla 8 olevassa kuvassa.

työttömyys
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Mikäli hyvinvoinnin määritelmä olisi edellä esitetyn kolmijaon mukainen, voisi yhteisöllinen hyvinvointi
olla paikallisyhteisöperusteista. Kylissä puhuttaisiin kylähyvinvoinnista. Kylähyvinvointi on paikkaperusteista yhteisön hyvinvointia, jolloin lähes jokainen kuuluu kylähyvinvoinnin piiriin. Paikkaperusteisessa hyvinvoinnissa osallisena ovat kaikki jotka asuvat tai oleskelevat kylässä tai asuinalueella. Vaikka
ihmisellä ei olisi työtä ja näin ollen hänellä ei olisi mahdollisuutta osallistua työyhteisön hyvinvoinnin
edistämiseen, hän todennäköisesti asuu jossakin, jolloin hän voi osallistua paikkaperusteisen yhteisön
hyvinvoinnin edistämiseen. Paikkaperusteinen kylähyvinvointi ottaa huomioon myös ihmiset, jotka eivät
kuuluu perheyhteisöön, harrastusyhteisöön, työyhteisöön tai ystäväporukkaan.
Paikkaperusteinen kylähyvinvointi periaatteessa siis kokoaa alueen kaikki yksilöt yhteisöön, jonka hyvinvoinnista kylähyvinvoinnissa on kysymys. Edelleen ihanne on, että yhteisö koostuu hyvinvoivista
yksilöistä, mutta kylähyvinvoinnissa hyvinvointi on selkeästi yhteisöperusteinen. Yhteisöllisyys on kylähyvinvoinnin kivijalka. Kolmijaossa kokonaishyvinvointi on sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan
asia, mikä tarkoittaa hyvinvoinnin monitoimijuutta. Hyvinvointia ei voida edistää vain yhdeltä tasolta,
vaan kolmen eri tason yhteistyöllä. Hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys vaan sitä tulee tietoisesti ylläpitää
ja edistää, jolloin se muuttuu myös resurssiksi. Näin ollen myös kaikki kolme tasoa hyötyvät hyvinvoinnin
edistämisestä.

Kylähyvinvointi ja arjen turva
Kylähyvinvointi on paikallisyhteisön hyvinvointia: sitä että sinä ja minä voimme hyvin yksilöinä, mutta myös sitä, että me molemmat ja muut yhteisön jäsenet voimme
hyvin yhdessä. Kylähyvinvointi on yksilöistä koostuvan yhteisön hyvinvointia, jota
voidaan tukea eri toimijoitten yhteistyön kautta. Toimijoina voivat olla yksilöiden lisäksi niin järjestöt ja yhdistykset kuin viranomaistoimijat. Kylähyvinvoinnin osia ovat
esimerkiksi yhteisöllisyys ja osallisuus, kyläturvallisuus, toimivat lähipalvelut, terveyden edistäminen, toimiva kylätalo, kylätalous ja kylän kulttuuritapahtumat. Kylähyvinvointia on se, että kylätalon portaat ovat kunnossa, kylässä ollaan ylpeitä omasta
kylästä, kyläläiset tuntevat toisensa, apua arjen askareisiin on saatavilla ja säännöllisesti tarvittavat palvelut ovat saavutettavissa.
Kylähyvinvointiin liittyy läheisesti arjen turvan käsite. Arjen turvan voidaan nähdä
kattavan turvallisen koti-, asuin- ja työympäristön, turvalliset koulut, liikkumisen turvallisuuden, apua tarjoavat tukiverkostot, toimivat peruspalvelut, nopean avunsaannin poikkeustilanteissa, osallisuuden yhteiskuntaan ja riittävän toimeentulon. Arjen
turvan ylläpitoon tarvitaan monen eri toimijan yhteistyötä.
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1.

Yhteisöllisyys sekä kylä- ja kotiseutuidentiteetti elinvoiman lisääjinä
Kylätoiminta edustaa parhaimmillaan aitoa yhteisöllisyyttä, joka luo yhteisöön lisää luottamusta ja vuorovaikutusta. Yhteisöllisyyttä itsessään on vaikea
parantaa tai edistää, sillä yleensä yhteisöllisyys on läsnä kaikessa kylätoiminnassa ja yhdessä tekemisessä. Yhteisöllisyys on ikään kuin kaikki läpäisevä
punainen lanka. Ihmisten elintapojen muutos, väestörakenteen muutokset ja
paikallisidentiteettien hämärtyminen muuttavat myös kylätoimintaa. Oman
haasteen osallisuuteen ja vaikuttamiseen tuovat valtakunnalliset hallinnolliset
muutokset, joiden uhkana on kyläläisen ja kuntalaisen näkökulman unohtuminen julkisesta päätöksenteosta. Vastineeksi kylillä on tarjota paikallisvaikuttamista ja oman alueen asiantuntijuutta. Kylän historia ja kyläidentiteetti
syntyvät kylissä. Näitä siirretään tuleville sukupolville suullisesti, mahdollisesti
murretta puhuen sekä kirjallisina ja kuvallisina tallennuksina. Arjen turvan
näkökulmasta on tärkeää, että kylätoiminta liittää kaikki asukkaat mukaan
toimintaan. Avoin viestintä, ennakkoluulottomat asenteet ja luottamus toisiin
kyläläisiin ovat yhteisöllisyyden perusasioita.

Yhteiset tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä.

Hyvää mieltä kyläilemällä
Kyläläisten välistä yhteisöllisyyttä voidaan edistää tuottamalla hyvää mieltä etenkin yksinäisille ikäihmisille. Hyvää mieltä tuotetaan kyläilytoiminnan avulla, joka tukee virallista kotihoitoa ja tarjoaa yksinäisille ikäihmisille mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Toimintaa varten tarvitaan taho, joka
koordinoi kyläilyjä niin, että hän tietää sekä vapaaehtoiset kyläilijät että kyläkohteet. Lisäksi toimintaan
tarvitaan eri kylistä vapaaehtoistoimijoita, jotka ovat valmiita kyläilemään yksinäisten ikäihmisten luona.
Yksinäisiä ikäihmisiä voidaan tavoittaa esimerkiksi paikallislehdessä, kotihoidon tai puskaradion kautta.
Vapaaehtoinen kyläilijä käy kylässä ikäihmisen luona juttelemassa ja juomassa kahvit (vapaaehtoinen voi
tuoda kahvit ja pullat mukanaan). Mukaan toimintaan voi kysyä myös sponsoreita, jotka voivat lahjoittaa
esimerkiksi kahvittelutarpeita tai kukkia viemisiksi ikäihmisen luo.
Mallia kehittänyt: Kauhavan seudun vanhustenkotiyhdistys ry / Aijjoos -kumppanuushanke II
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Ovet auki kyläilijöille!

Kotiseudun ja sen perinteen hyödyntäminen
Kotiseutufoorumi on paikallinen toimijaverkosto, joka tuo esiin alueen kulttuuria, historiaa, nykypäivää
ja tulevaisuutta. Kotiseutufoorumi järjestää kokoontumisia, tapahtumia, tilaisuuksia ja seminaareja, joissa tuodaan esiin kotiseututeemoja. Kotiseutufoorumi toimii kotiseutuyhteistyön kehittäjänä ja kokoajana.
Kotiseutuperinnettä ja paikalliskulttuuria voidaan elvyttää yhteisöpohjaisesti ja ottamalla nuoret mukaan
perinteen keruuseen. Lapsia ja nuoria voidaan tutustuttaa yhdistysten ja koulun yhteistyöllä perinteisiin
elinkeinoihin ja kulttuuriperintöön, kuten talvinuottaukseen, sepän töihin, maaseutuelinkeinoihin ja
metsästykseen. Perinteenkeräämiseksi ja tallentamiseksi voidaan järjestää työpajoja, joissa koulutetaan
kyläisiä keräämään oman alueensa perinnettä ja tuomaan sitä nykypäivään. Teemoina voivat olla paikannimet, tapakulttuuri, laulut ja lorut. Kotiseutuperinne on tärkeä osa kotiseutuidentiteettiä ja näin
sillä on tärkeä itseisarvo. Lisäksi koottuja tietoja voidaan hyödyntää kylä- ja kotiseutukirjoissa ja alueen
markkinointimateriaalissa.
Mallia kehittänyt: Vironlahti Seura ry / Kotiseutufoorumi -hanke, Osuuskunta Lumimuutos / Vaara-Karjalan kulttuuriperintöhanke

Kulttuurikävely
Kulttuurikävely on opastettu kylän kulttuurikierros, jonka aikana tutustutaan alueen historiaan ja kulttuuriin. Kulttuurikävelyn toteuttaminen mahdollistaa yhteistyön muun muassa kyläyhdistysten, teatteriharrastajien, ammattitaiteilijoiden, kotiseutuseurojen, seurakunnan, kansalaisopiston ja yritysten
välillä. Kulttuurikävely voi olla perinteinen kiertokävely, jonka aikana opas kertoo kylän menneisyydestä pysähtymispisteiden kohdalla. Kiertokävely voidaan pitää myös eri kielillä ulkomaalaisia turisteja
ajatellen. Kiertokävelyllä opas voi olla perinteisesti asiantuntijaroolissa tai kävely voidaan järjestää rooliopastuksena, jolloin oppaalla on roolihahmo, jota hän kävelyn ajan esittää. Kulttuurikierroksesta voidaan
myös kehittää kulttuuritapahtuma, jossa kulttuurikävelyyn yhdistyvät eri taiteenlajit, kotipaikkahistoria
ja matkailulliset elementit. Matkailullisella kulttuurikierroksella pysähdyspaikoilla esitetään teemallisia esityksiä eri taiteenlajien (mm. tanssi, laulu, runonlausunta, sirkus) avulla kylän menneisyydestä ja
nykyisyydestä. Teemoina voivat olla esimerkiksi kyläelämä, merkkihenkilöt, puutarhat, kirkko, entiset
kyläläiset tai elinkeinot.
Mallia kehittänyt: Kajaanin Tanssiteatteri ja Routa / Kajaani Express -kulttuurikierros, Pyhäjärven Kolmikanta ry / Kylähistoriasta virtaa 1 -kehittämishanke
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Kyläilyhaaste
Kyläilyhaasteen tarkoituksena on elvyttää kyläilyperinnettä, tutustuttaa kuntalaiset toisiinsa ja luoda
yhteisöllisyyttä asukkaiden välille. Haastetta varten tarvitaan koordinaattori, joka hankkii haastepaketin
(vieraskirja ja kahvipaketti), laittaa haasteen liikkeelle ja ottaa haasteen vastaan haasteajan päätyttyä.
Haaste lähtee liikkeelle vieraskirjan ja kahvipaketin muodossa. Kyläilyalueeksi sopii esimerkiksi kylä tai
kunta. Ensimmäisenä haasteen vastaanottanut kyläilee toisen paikkakuntalaisen luona kirjan ja kahvin
kanssa jättäen haastepaketin kyläpaikkaan. Tämä henkilö puolestaan kyläilee jonkun toisen luona ja
haastaa tämän mukaan haasteeseen. Jokainen haasteessa mukana ollut kirjaa nimensä, päivämäärän ja
terveiset vieraskirjaan ennen kirjan jättämistä seuraavalle kyläilijälle. Mahdollisesti kyläilystä voi sovittaessa ilmoittaa myös haastetta koordinoivalle taholle, joka myös toimittaa uuden kahvipaketin vanhan
loputtua. Ennen haasteen aloittamista on hyvä sopia aika, jonka sisällä kyläilyn on tapahduttava haasteen
vastaanottamisesta (esim. kaksi viikkoa) ja kauanko koko haastekampanja kestää. Haasteajan päätyttyä
vieraskirja toimitetaan takaisin koordinaattorille ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kylätapahtumissa.
Mallia kehittänyt: Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistys ry / Isoäidin aikaan -hanke

Kyläluuta
Kyläluuta -toiminnan avulla edistetään ja elvytetään kyläilykulttuuria. Kyläluuta on pieni (noin 10 cm) risuista tehty luuta, jonka mukana on muistikirja. Muistikirjassa on ohjeet kyläluudan käyttöön sekä tyhjää
tilaa kyläilijöiden kirjoituksille. Kyläluuta laitetaan liikkeelle esimerkiksi kylän yhteisessä tapahtumassa
tai muussa yleisötapahtumassa, mutta tiedotusta kyläluudan toiminnasta on hyvä tehdä jo aiemmin koko
toiminta-alueella. Kyläluudan ensimmäiseksi saanut kyläilee naapurin luona ja kirjoittaa muistikirjaan
kuulumisia, muisteloita, tarinoita tai runoja. Kyläilyn tarkoitus on siirtää kyläluuta seuraavan henkilön
haltuun, joten kyläluutaa ei saa jättää postilaatikkoon vaan se vaihtaa haltijaa kyläilytilanteessa. Kyläluutaa ei saa pitää yhdessä talossa viikkoa pidempää.
Kyläluudan tavoitteena on kiertää kylän kaikki talot. Luudan mukana kulkevassa muistikirjassa on myös
ensimmäisenä luudan liikkeelle laittaneen henkilön yhteistiedot, jolle luudan pitäisi kyläkierroksen jälkeen palata. Luudan kotiinpaluun kunniaksi kylässä voidaan järjestää kyläluudan kotiinpaluujuhla, jonka
päivämäärä voi olla tiedossa jo luutaa ensimmäisen kerran matkaan laittaessa. Kylän koosta riippuen kyläluudan kiertoon on hyvä varata noin puoli vuotta. Kotiinpaluujuhla voi olla yhteinen usean kyläluudan
kesken ja siellä voidaan lukea otteita muistikirjoihin kirjoitetuista tarinoista. Lisäksi sovitaan kyläluudan
säilytyspaikka, joka voi olla esimerkiksi kylätalo.
Mallia kehittänyt: Kauhavan seudun vanhustenkotiyhdistys ry / Aijjoos -kumppanuushanke II

Kyläkummi, kuntakummi
Kummitoiminnan tarkoituksena on tukea alueelle muuttoa suunnittelevia ja jo muuttaneita asukkaita.
Kummitoiminta luo myös luontevan markkinointikanavan kylälle ja kunnalle. Kummi voidaan nimetä
joko kylän tai kunnan alueelle. Kummi on vapaaehtoinen asukas, joka koulutetaan tehtävään. Kummi pitää yhteyttä muuttajiin sekä auttaa heitä kotiutumaan ja viihtymään alueella. Kummi on kylän ja
muuttajien välinen yhteyshenkilö, johon uudet asukkaat voivat olla yhteydessä. Kummi kertoo muuttajille alueen palveluista, harrastus-, työ- ja asumismahdollisuuksista sekä tutustuttaa uudet asukkaat
vanhoihin asukkaisiin. Kummi voi myös kerätä uusilta asukkailta palautetta ja toiveita kylää ja kuntaa
koskien. Kunnan alueella voi olla useita kummeja ja varsinaisten kummien lisäksi on hyvä olla nimettynä varakummeja. Kummien yhteystiedot voi lisätä esimerkiksi kyläyhdistyksen tietoihin ja kunnan
markkinointimateriaaliin.
Mallia kehittänyt: Parikkalan kunta / Asu kärjessä -hanke
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Maaseutuseikkailut nuorille
Nuorien toimijoiden mukaan saanti perinteiseen kylätoimintaa ja maaseudun kehittämiseen on haasteellista. Nuorison mukaan saattamiseksi nuorille voidaan järjestää maaseutuseikkailuja, joiden kautta
nuorten kotiseutuidentiteetti, yhteisöllisyys ja osallisuus vahvistuvat. Toiminnan kautta nuorille saadaan
positiivisia mielikuvia maaseudunkehittämisestä. Toiminnassa tehdään yhteistyötä eri kuntien tai maiden
nuorten kanssa.
Maaseutuseikkailuja järjestämään ja koordinoimaan tarvitaan koordinoiva taho. Toiminnan alussa
koordinaattori, nuorisotoimijat ja koulut tiedottavat alkavasta toiminnasta. Toimintaan mukaan haetaan nuoria usean kunnan alueelta ja myös itse tapahtumat järjestetään usean kunnan alueella. Nuorten
kanssa suunnitellaan kyseisen kunnan maaseutuseikkailutapahtuma toimintarasteineen. Tapahtumaan
osallistuu muiden kuntien nuoria, joista muodostetaan joukkueet. Joukkueille jaetaan kartat, joihin on
merkattu toiminta- ja tutustumisrastit. Rasteilla joukkueet toteuttavat tehtäviä, jotka liittyvät maaseudun
kehittämiseen. Siirtyminen rastien välillä voidaan toteuttaa bussi- tai kimppakuljetuksin. Tapahtuma
voidaan järjestää parin päivän mittaisena tapahtumana.
Maaseutuseikkailuja voidaan järjestää myös kansainvälisesti, jolloin mukaan saadaan monikulttuurinen
näkökulma. Kansainvälinen maaseutuseikkailu on hyvä järjestää usean päivän mittaisena seikkailuseminaarina. Osallistujat jaetaan autokuntiin niin, että saman maan kansalaiset ovat eri autokunnissa. Autokunnille annetaan kartat, joiden reittiopasteiden mukaan autokunnat kulkevat. Reitit kiertävät pitkin
maaseutua ja reitin varrella on rasteja, joissa suoritetaan erilaisia maaseutuun ja kohdemaahan liittyviä
tehtäviä.
Mallia kehittänyt: Viisari ry / Amazing Lande -hanke, Maaseutuverkosto / Amaze Me Leader -hanke

Murreperinne osana kyläidentiteettiä
Murre ilmentää kylän alueellista sijaintia, mutta murre voi ilmaista myös kylän erityispiirteitä. Kylällä
voi olla sanastoa, joka on käytössä vain siinä kylässä. Murreperinteen säilyttäminen ja tutuksi tekeminen
on keino vahvistaa kyläidentiteettiä. Kylä- tai kotiseutuseura voi kerätä ja tallentaa kylän murreperinnettä, julkaista niitä kotisivuillaan, hyödyntää sitä yhdistystoiminnassaan ja markkinoida kylää murteen
avulla. Kylälle tyypilliset sanat, sanonnat ja paikannimet kiinnostavat myös tutkijoita. Murretta voidaan
hyödyntää myös tapahtumissa esimerkiksi tietokilpailujen kautta tai murteeseen perustuen voidaan käsikirjoittaa kylän oma näytelmä.
Mallia kehittänyt: Mäntsälä Seura ry / Mäntsälän murre tutuksi -hanke

				

Kohtaamisia kylillä.
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Kylätoiminta ja kulttuuri kylissä
Perinteinen kylätoiminta pohjautuu yhteisöllisyyteen ja vapaaehtoiseen aktiivisuuteen. Kylätoiminta on kylistä itsestään ammentava voimavara, ja se on
alhaalta-ylös suuntaavaa toimintaa parhaimmillaan. Kylätoiminta tukee kylän hyvinvointia ja ylläpitää kylien tapahtumatarjontaa esimerkiksi vuodenaikaistapahtumien, kyläkahviloiden ja tanssilavojen muodossa. Kylätoiminta
on innovatiivista ja idearikasta, mutta maalaisjärkistä ja ruohonjuuritason
toimintaa. Siinä ilmenee kyläläisten oman kylän arkinen asiantuntijuus ja
yhteisöllinen kyläidentiteetti. Kylätoiminnalla on jo vuosikymmeniä luotu taloudellisia, toimivia ja paikallisia ratkaisuja ja tapahtumia. Kylätoiminta on
vakiinnuttanut asemansa maalaisseutujen kansalaistoimintana. Nyt yhteiskunnallisten muutosten myötä kylätoimintaa tarvitaan uusilla alueilla: entisissä kuntakeskuksissa ja kaupunkien lähiöissä. Kylätoiminnassa arvoina ovat
usein kylän historia ja perinteet, mutta nämä arvot eivät saa teljetä uusia arvoja kylätoiminnan ulkopuolelle. Kylätoiminnan haasteena on ikääntyvä toimijaporukka sekä aktiivisuuden kasaantuminen muutaman kyläläisen harteille.
Nuoria ja uusia toimijoita kaivataan kylätoimintaan mukaan, mikä edellyttää
että yhdistystoiminnan ovet ovat avoinna kaikille alueen asukkaille. Paikallisyhteisöön perustuvan kansalaistoiminnan kautta saadaan alueen koko kirjavan asukaspohjan näkökulmat esiin.

Innosta ja innostu –haastekampanja
Haastekampanjan tavoitteena on innostaa kyliä kehittämään toimintaansa ja antaa kylille työkaluja
toimien eteenpäin viemiseksi. Kampanjan koordinaattorina voi toimia esimerkiksi kyläasiamies, jolta
kyläyhdistys saa haastediplomin. Haastediplomissa on lueteltu valmiita haasteita, joista kyläyhdistys valitsee sopivan haasteen toteutettavaksi rasti ruutuun-periaatteella. Kyläyhdistys ilmoittaa valitun haasteen
koordinaattorille sekä ilmoittaa kylän, jonka he haluavat haastaa. Koordinaattori välittää haastetulle
kylälle haastediplomin ja näin haaste kiertää kyläyhdistyksestä toiseen. Kun haaste on toteutettu, kyläyhdistys lähettää tiedon koordinaattorille. Toteutetusta haasteesta tulee juttuja ja kuvia kampanjaa
koordinoivan tahon kotisivuille tai haastekampanjan kotisivuille. Nettisivuille on myös koottu tietoa
haasteisiin ja niiden toteutukseen liittyen. Diplomi jää kyläyhdistykselle esim. kylätalon seinälle laitettavaksi. Haastekampanja-aika voi päättyä esimerkiksi maakunnallisilla kyläpäivillä, joihin mennessä myös
kampanjassa mukana olevien kylien haasteeseen liittyvien toimenpiteiden tulee olla valmiina.
Malli kehittänyt: Lappilaiset Kylät ry, Lapin Liitto / Kymmenen virran maa-hanke, Peräpohjolan kehitys ry / Tolokun kylät -hanke

Valoa kaamokseen –tempaus
Tempauksen ideana on tuoda valoa kaamosajan pimeyteen sytyttämällä ulkotulia ja -kynttilöitä kyläraitille. Tempauksen kautta voidaan lisätä kylän yhteisöllisyyttä ja me-henkeä. Hetkellisesti tempaus lisää
myös kyläympäristön viihtyisyyttä. Tietoa tempauksesta voidaan levittää yhdistystoimijoiden ja julkisen
viestinnän (facebook, lehti-ilmoitukset) kautta. Tempauksessa on sovittu päivämäärä ja kellonaika, jolloin tulet tulee sytyttää. Tulet sytytetään talkooporukan voimin, jolloin on sovittu tapaamisajankohta ja
-paikka, josta lähdetään liikkeelle. Kyläraitin valaisun lisäksi kylän asukkaat voivat valaista omia pihojaan
ja pihateitään. Osallistumiskynnys tempaukseen on matala, koska jokainen voi halutessaan osallistua
tempaukseen sytyttämällä kynttilän omalle pihalle. Tempauksen ulkotulien kustannuksia voidaan kattaa
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hankerahoituksella tai lahjoituksilla etenkin kyläraitin osuudella. Tempauksen jälkeen voidaan talkoilla
huolehtia kyläraitin siivouksesta. Seuraavan kerran valtakunnallinen tempaus järjestetään 1.11.2014.
Mallia kehittänyt: Lopen kunta / Toimeliaat kylät -hanke, Hausjärven kunta / KyKyä –hanke

Kulttuurikaveri ja kulttuuriluotsi
Kulttuurikaveri- ja kulttuuriluotsitoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa kulttuurikaverikoulutuksen
käyneet henkilöt toimivat tukea kaipaavan ihmisen (esim. ikäihmiset, kehitysvammaiset, liikuntarajoitteiset) tukena ja seurana kulttuuritapahtumissa. Kulttuuriluotsin ei tarvitse olla kulttuurialan ammattilainen vaan riittää, että hän on kiinnostunut kulttuurista ja vapaaehtoistoiminnasta.
Toimintaa varten tarvitaan koordinaattori, joka kouluttaa vapaaehtoistoimijat ja välittää kulttuuriluotseja
ikäihmisten seuraksi. Toimintaa voi koordinoida esimerkiksi kulttuuritoimijat, kunnan sosiaali-, kulttuuri- tai vapaa-aikatoimi tai alueella toimiva hanke. Vapaaehtoistoimija hakee tukea kaipaavan henkilön
kotoa ja tapaa tämän kulttuuritilaisuudessa, kuten elokuvissa, museossa, konsertissa, kirjastossa, tanssiesityksessä tai teatterissa. Toimintaan voidaan sitouttaa myös kulttuurialan toimijoita, kuten museoita
tai teattereja, jolloin kulttuuripari voi päästä ilmaiseksi tapahtumiin tai heille voidaan antaa alennusta
pääsymaksuun. Kulttuurikaveri ja tukea kaipaava henkilö jakavat kulttuurielämyksen yhdessä. Kulttuuriluotsi ei siis toimi tilaisuudessa oppaana. Tapahtumiin voidaan osallistua myös isossa ryhmässä usean
kulttuuriluotsin ja tukea tarvitsevan kesken. Kulttuuritapahtuman jälkeen vapaaehtoinen kulttuurikaveri
voi saattaa seuralaisen turvallisesti takaisin kotiin. Kulttuurikavereita tapahtumiin voivat kysyä yksityiset
ihmiset, laitokset, järjestöt, päiväkeskukset tai muut tahot, jotka tarvitsevat tukea kulttuuritoiminnoissa
käyntiin
Mallia kehittänyt: Jyväskylän taidemuseo, Eurajoen kunta, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Kylille kulttuuria
Kylille kulttuuria mallissa toteutetaan moniammatillisena verkostotyönä matalan kynnyksen harrastemaista taide- ja kulttuuripainotteista ryhmätoimintaa ikäihmisille. Malli mahdollistaa paikallisen palvelutuotannon. Mallissa kulttuurin ja taiteen avulla pyritään ennaltaehkäisemään maaseudulla asuvien
ikäihmisten syrjäytymistä ja vähentämään riskiä sairastua muistisairauksiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä
ikäihmisten hyvinvointia ja elävöittää kylien kulttuurielämää paikallislähtöisesti.
Toimintamallissa järjestetään ensin kylän kokoontumistilassa yhteinen kahvituokio, jossa osallistujia
infotaan tulevasta osallistumismahdollisuudesta taidetoimintaryhmään. Tilaisuudessa otetaan myös
huomioon osallistujien toiveet toiminnan osalta. Yhdessä päätetään mihin taiteen lajiin tai lajeihin tulevassa toiminnassa halutaan paneutua. Ryhmässä voidaan myös testata eri taiteenlajeja. Ryhmä voi keksiä itselleen nimen, joka luo ryhmälle yhteisen identiteetin, lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Taidelajeihin tutustumista varten ryhmissä tulee olla ohjaajat, jotka ovat kyseisen taiteenlajin
ammattilaisia. Mikäli ryhmä on päättänyt tutustua useaan taiteenlajiin, ohjaajat kartoittavat mitä taitoja
ryhmästä löytyy aloitushetkellä, sillä jatkossa usean taidelajin ryhmässä myös ryhmäläiset voivat ohjata
tapaamisia. Esimerkiksi jos joku ryhmäläinen osaa tanssia, hän voi ohjata tanssitunnin. Mikäli ryhmä
päättää keskittyä yhteen taiteenlajiin, voidaan ryhmälle järjestää esiintymisiä, näyttelyitä, konsertteja tai
julkisia yhteislaulu tilaisuuksia. Monitaideryhmien tuloksena voidaan kyliin luoda ikäihmisten kulttuurija taidetoimintaryhmiä, jotka voivat toimia itsenäisesti, koska ohjaaja on aina joku ryhmäläinen. Täsmätaideryhmissä tuloksena syntyy kylän ammattimaisesta toimiva taidetoimintaryhmä, jonka ohjaajana
jatkossa voidaan hyödyntää esimerkiksi kansalaisopiston opettajia.
Mallia kehittänyt: Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys / Kulttuurista muistoja -hanke
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Kyläkysely
Kyläyhdistyksen toteuttamaa kyläkyselyä voidaan käyttää kyläsuunnitelman laatimisen työkaluna. Kyselyn avulla saadaan tietoa kylän vahvuuksista, kehittämiskohteista sekä alueen vaki- ja vapaa-ajanasukkaista ja heidän toiveistaan kylän tulevaisuuden osalta. Kysely voidaan tehdä paperi- ja nettiversiona.
Kyläkysely ei korvaa kyläsuunnitteluprosessiin liittyvää kasvokkaista kohtaamista, josta saadaan hyötyä
myös esimerkiksi yhteisöllisyyden kohentamiseen. Kyläkysely toimii suunnittelussa apuvälineenä ja kyselyn kautta myös muualla asuvat vapaa-ajan asukkaat voidaan saada mukaan kyläsuunnitteluun.
Kyläkysely kostuu vastaajan perustietojen (mm. ikä, sukupuoli, asuminen, työssäkäynti, osallistuminen
yhdistystoimintaan) lisäksi teemoittaisista monivalintakysymyksistä. Teemoina voi olla esimerkiksi kylän
kehittämistä vaativat kohteet, alueen palvelut ja palvelutarve, kyläympäristö (mm. maankäyttö, maisemat),
kyläturvallisuus sekä energia- ja vesiasiat. Kyselyssä on hyvä olla myös mahdollisuus jättää kommentteja.
Mallia kehittänyt: Lohjan Kylät ry / Läntistä lähidemokratiaa -hanke, Venetmäen maa- ja kotitalousseura ry

Kylän yhteisöteatteriesitys
Kulttuuripalveluita ja teatteriharrastuksen
mahdollisuuksia voidaan järjestää myös haja-asutusalueilla. Toteuttamalla yhteisöteatteriesitys voidaan lisäksi lisätä kylän yhteisöllisyyttä ja kyläläisten osallisuutta sekä tuoda
esiin kylän perinteitä ja historiaa. Yhteisöteatteritoiminta on paikallisesti tuotettua ja
tehtyä teatteria. Yhteisöteatteritoiminnan
voi suunnata kaikille kyläläisille tai yhdelle
ikäryhmälle.

Teatterin teko yhdistää eri-ikäiset toimijat.

Yhteisöteatteriesityksen työstäminen aloitetaan aineistonkeruulla. Aineistoa voidaan kerätä tee
mallisesti tai yleisesti kylään liittyen. Esitykseksi työstettävää aineistoa voidaan kerätä koululaisilta,
kyläyhdistyksiltä, nuorisotoimijoilta ja eläkeläisyhdistyksiltä. Aineistonkeruussa voidaan hyödyntää
vanhoja kuvia ja tarinoita, joita kerätään muisteluilloissa, kuvantunnistusilloissa ja valokuvanäyttelyissä.
Kyläläiset itse käsikirjoittavat, lavastavat ja roolittavat näytelmän kerätyn aineiston pohjalta.
Näytelmän harjoitusvaiheessa voidaan käyttää apuna ammattiohjaajaa tai näytelmää voidaan työstää
kansalaisopiston kurssina.
Teatteritoiminnan avulla voidaan lisätä yhteistyötä myös alueen muihin kyliin ja kuntiin. Tällöin
luodaan alueellinen teatteritoiminnan verkosto, jossa sovitaan yhteisen jatkonäytelmän työstämisestä.
Jatkonäytelmän työstäminen aloitetaan eri alueiden yhteisillä suunnittelutapaamisilla, joissa
suunnitellaan sopiva näytelmä esitettäväksi. Ideointiin ja käsikirjoittamiseen ovat tervetulleita kaikki,
vaikka kaikki eivät osallistuisikaan itse näytelmän tekoon. Työskentelystä syntyy jatkonäytelmä, josta
jokainen teatteriryhmä esittää yhden osan. Roolihahmot pysyvät samoina jokaisessa osassa, mutta
näyttelijät ja esityspaikka vaihtuvat jokaisessa osassa. Esityspaikkoina voivat olla esityksestä riippuen
esimerkiksi koulut, kylätalot, vanhainkodit, päiväkodit, kirjastot, turistikohteet ja tapahtumat.
Toimintamallia voidaan soveltaa myös esimerkiksi nukketeatteriin, sirkustaiteeseen, valokuvataiteeseen
ja videotaiteeseen. Kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kotiseututeoksien ja kyläkirjojen
kokoamisessa.
Mallia kehittänyt: Lievestuoreen Seltementti ry / Nuoku -Nuorisokulttuuri kyläyhteisön voimavarana
-projekti, Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry / Väkihäjylä -omaleimainen ja kulttuuri
sesti verkottunut Järvilakeus -kehittämishanke, Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry / Lemu ennen ja
nyt -hanke, Framil ry / Kylämatka -paikallistarinoiden esityssarja Varsinais-Suomessa -hanke
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Kyläradio ja kaupunginosaradio
Radiotoiminnan kautta saadaan välitettyä tietoa eri kylien ja kaupunginosien ajankohtaisista asioista,
ilmiöistä, henkilöistä ja tapahtumista. Ohjelmat lähetetään alueellisen yhteistyöradiokanavan kautta ja
mahdollisesti ohjelmat voidaan tallettaa myös internettiin kuunneltavaksi.
Kylän tai kaupunginosan vapaaehtoistoimijat ideoivat ja toimittavat radiolähetykset. Vapaaehtoisille
tarjotaan tarvittava koulutus juttujen tekoon ja tekniikan käyttöön. Vapaaehtoiset tekevät radiokanavan
kanssa sovitun mittaisia juttuja alueen tapahtumista, henkilöistä tai ilmiöistä. Vapaaehtoiset lähettävät
tarvittavat tiedostot internetin kautta radioasemalle, jonka kanavalta kyläradio lähetys lähetetään. Radiokanava lisää musiikin ja mainokset. Radiolähetyksiä lähetetään säännöllisesti riippuen mukana olevien
kylien lukumäärästä.
Mallia kehittänyt: Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys, Helsingin kaupunki / Lähiöprojekti

Maailmankylät –tapahtuma
Maailmankylät -tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2004 lähtien. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda
esiin kylien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja, samanlaisuutta ja erilaisuutta. Maailmankylät tapahtuma on
tarkoitettu kaikille kylille ympäri maailmaa, mutta vähintään joka kolmas vuosi tapahtuma sijoittuu
synnyinmaakuntaansa Lappiin. Tapahtuma järjestetään vaihtuvassa kylässä ja valinta tehdään kahden
vuoden päähän. Valittu kylä vastaa tapahtuman järjestelyistä, mutta koordinoinnista vastaa KyläHyve
ry. Ennakoivalla valinnalla pyritään saamaan yhteistyötä tapahtumaa järjestävien kylien välille. Tapahtuman symbolina on maailman matto, johon järjestävä kylä tekee oman logonsa. Matto luovutetaan
tapahtumassa seuraavalle järjestäjäkylälle. Matto on käynyt Lapin lisäksi Pohjois-Ruotsissa ja Kainuussa.
Mallia kehittänyt: KyläHyve ry

Maakunnallinen kyläteemaohjelma ja -hanke
Maakunnallinen kyläteemaohjelma laaditaan laaja-alaisella yhteistyöllä. Kyläteemaohjelman tarkoituksena on nostaa esiin kehittämistoiminnan teemat ja keskeiset asiat, joihin hanketyöllä jatkossa alueella paneudutaan. Ohjelmalle voidaan nimetä useita painopisteitä sekä painopistealueita läpileikkaavia teemoja.
Teemaohjelmalle nimetään ohjausryhmä, mutta yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa. Ohjelman perustana ovat maakunnan kylien kyläsuunnitelmien kehittämistarpeet, viranomaisten ja kehittäjätahojen
kannanotot sekä tilaisuuksissa esiin nostetut kehittämisteemat. Teemaohjelma laaditaan sovitun mittaiselle ajanjaksolle (esim. viisivuotiskaudeksi) ja sitä päivitetään väliarviointien, keskustelujen, suunnittelutilaisuuksien sekä ohjausryhmän näkemysten mukaan. Teemaohjelmaa toteuttavat eri tahojen hankkeet,
viranomaisten toimenpiteet, kylien liiketoiminta, kylien vapaaehtoistyö ja kylille järjestetty koulutus.
Maakunnallista kyläteemaohjelmaa koordinoi maakunnallinen kyläteemahanke, joka toteuttaa ohjelmaa yhteistyössä eri tahojen kanssa, vastaa kylien teemasuunnitelmien laadinnasta ja järjestää tarpeen
mukaan koulutusta kylille. Kyläteemahanke toteuttaa, päivittää ja kehittää kyläteemaohjelmaa. Lisäksi
kyläteemahanke koordinoi ja kokoaa keskistetysti kyliin kohdistuvia kehittämishankkeita. Maakunnan
eri tahojen toteuttamista kehittämishankkeista voidaan laatia esimerkiksi karttapohja, josta näkyvät kyläteemaohjelmaa toteuttavat hankkeet alueellisesti.
Mallia kehittänyt: Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy / Kainuun kyläteemahanke, Kajaanin yliopistokeskus /
AIKOPA
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3.

Lähipalvelut ja kylätalous
Lähipalveluilla tarkoitetaan palveluita, jotka ovat arkipäiväisiä, suuria ihmisjoukkoja
lähes päivittäin koskettavia palveluita. Lähipalveluille täytyy löytyä tarpeeksi asiakkaita, jotta niiden järjestäminen on järkevää, kannattavaa ja hyödyllistä. Fyysisesti lähipalvelut ovat ”lähellä” eli ne ovat helposti saavutettavissa. Harvaan asutuilla seuduilla
saavutettavuutta voidaan lisätä esimerkiksi kiertävien palveluiden tai yhteiskyyditysten avulla. Lähipalvelut ovat ihmisläheisiä ja asiakkaat huomioivia palveluita.
Kylätalous on koko kylää suoraan tai välillisesti hyödyttävää liiketoimintaa. Kylätalous
voi olla kylän toteuttamaa liiketoimintaa, kylällä yksityisten harjoittamaa liiketointa
tai yhdistyksien tarjoamaa maksullista palvelua kylällä. Kylätaloutta on kylän oma
osuuskunta. Kylätaloudesta ei ole vain rahallista hyötyä kylälle vaan hyöty voi ilmetä
myös välillisesti muissa muodoissa. Kylällä on palveluita, joita kyläläiset ja vapaa-ajan
asukkaat voivat käyttää. Kylätalouden kautta voidaan työllistää oman kylän väkeä tai
saada imagollista hyötyä kylälle. Kylätalouden toiminta taataan riittävällä tieto-taidolla ja kekseliäisyydellä.
Paikallinen kylätalous voi olla mahdollisuus vastaamaan säännölliseen lisäavun tarpeeseen kylällä. Esimerkiksi maksullista siivousapua, lastenhoitoa tai pihatöiden tekoa
tilanteessa, jossa ei voi itse tehdä toimia säännöllisesti. Toisaalta lisäavulla voidaan
myös mahdollistaa esimerkiksi vanhemman väestön mahdollisuudet asua kylällä. Parhaassa tapauksessa kylätalouden kehittäminen ja vahvistaminen myös luovat uusia
työpaikkoja kyliin.

Kylien liiketoiminnan yleisimmät muodot: kylätalot
4000‒6000 kpl, kylien vesihuolto-osuuskunnat 1400 kpl,
kylien kesäteatterit 300 kpl, tanssipaikat alle 100 kpl. (Suomen Kylätoiminta ry / Kylien bisnesskeissit -hanke.)

Palveluiden kehittämisen tosiseikka:

”Ilman todellista tarvetta ja kysyntää ei kylälle kannata ryhtyä luomaan
palveluja –ei yksityisen sektorin, ei julkisen sektorin eikä kolmannen
sektorin toimesta.” (Sirkkala, Ritva 2005.)

Hetki puhelulle –palvelu
Hetki puhelulle -palvelu on vapaaehtoistoimintaa, jossa vapaaehtoinen soittaja soittaa säännöllisesti ystäväpuhelun esimerkiksi yksinäiselle tai liikuntarajoitteiselle ikäihmiselle. Palvelun tavoitteena on tarjota
tukea ja vertaistoimintaa ikäihmisille, jotka jäävät muun vertaistoiminnan ulkopuolelle. Palvelu mahdollistaa yhteydenpidon vaikka soittaja ja asiakas asuisivat eri paikkakunnilla.
Toimintamallia varten tarvitaan taho, joka koordinoi toimintaa. Koordinaattori hankkii puhelimet liittymineen, jotka annetaan vapaaehtoisille soittajille. Vapaaehtoiset koulutetaan soittajiksi ja heillä on
vaitiolovelvollisuus. Vapaaehtoisille ei makseta palkkaa tai muuta korvausta. Koordinaattori kartoittaa
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palvelusta kiinnostuneet ikäihmiset sekä kokoaa soittajista ja asiakkaista parit. Vapaaehtoinen soittaja
soittaa säännöllisesti ennakkoon sovittuina aikoina asiakkaalle tarjoten juttuseuraa ja vertaistukea. Ystäväpuhelut voivat tapahtua esimerkiksi viikoittain ja ne ovat asiakkaalle ilmaisia.
Mallia kehittänyt: Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry / Haloo Päijät-Häme -hanke

Kiertävä käsityöneuvonta
Kiertävän käsityöneuvonnan avulla voidaan
lisätä harvaan asuttujen seutujen asukkaiden
hyvinvointia käsityökulttuurin avulla ja tarjota
alueilla käsityökursseja. Mallissa rakennetaan
kiertävän käsityöneuvonnan verkosto, jolla voidaan turvata käsityöharrastusten ohjaus alueilla,
joissa ei ole pysyvää ohjausta saatavilla. Kiertävä
käsityöneuvoja ohjaa toimintaa eri paikkakunnilla esimerkiksi kerran viikossa ja muina aikoina tilat ja välineet ovat kurssilaisten vapaassa
käytössä. Toimitiloina voivat toimia käsityöharTaitobussi tuo käsityöneuvonnan suoraan
rastukseen sopivat tilat, kuten kunnan tilat tai
käyttäjien luo.
kylätalot. Tarpeen vaatiessa voidaan neuvontaa
järjestää vaikka jonkun kurssilaisen kotona.
Kiertävän käsityöneuvonnan avulla voidaan järjestää myös lyhyt kursseja. Neuvojan kautta on mahdollista
tilata käsityömateriaaleja ja -tarvikkeita.
Mallia kehittänyt: Taito Pohjois-Karjala ry / Taitobussi -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle -hanke

Kotiapukuponki
Kotiapukuponki on kunnan myöntämä taloudellinen palveluseteli tilapäistä apua tarvitseville kyläisille,
joiden toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi korkean iän, pitkäaikaissairauden tai perheen muuttuneen tilanteen vuoksi. Kotiapukuponki voi täydentää kunnan virallista palvelusetelijärjestelmää. Tavallisesti kunnan palvelusetelit liittyvät peruspalveluihin eivätkä ne kata äkillisen avun tarvetta, mihin
kotiapukuponki vastaa. Kupongilla voi hankkia esimerkiksi siivous-, ruoanlaitto- tai pihatyöpalveluita.
Lapsiperheet voivat hakea kuponkia myös lapsen tai vanhemman sairastuessa.
Kotiapukupongissa yhteistyötä tekevät niin julkinen, yksityinen kuin kolmas sektori. Yksityiset yrittäjät
ja palveluita tarjoavat yhdistykset voivat ryhtyä paikallisiksi palvelujen tuottajiksi. Yksityinen henkilö
hakee kotiapukuponkia kunnalta, joka myöntää kupongin omien kriteerien mukaisesti (kupongin arvo,
enimmäismäärä prosentteina ja euroina sekä muut kriteerit). Asiakas maksaa palvelun kokonaishinnan ja
kupongin erotuksen palvelun tarjoajalle. Palveluntarjoaja laskuttaa kuntaa kupongin arvon verran. Näin
kuponki jakaa taloudellista painetta julkisen sektorin ja asiakkaan kesken sekä mahdollistaa paikallisen
palvelutuotannon ja elinkeinotoiminnan.
Mallia kehittänyt: Rovaniemen aluelautakunta / Kyläpalvelut arjen turvana -hanke
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Maisemakylien Vellikello ry järjestää Selkien kylälle päiväkotipalvelut.

Kunnan ja järjestöjen kumppanuus
Kunnan ja kolmannen sektorin kumppanuus voi olla virallista ja sopimusperusteista yhteistyötä. Kumppanuus voi olla yksi kunnan palvelun tuottamisen tapa oman palvelutuotannon rinnalla. Kumppanuuden
kautta kuntalaisille voidaan tuottaa palveluita, kehittää kunnan elinvoimaisuutta ja parantaa kuntalaisten
hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Kumppanuuden kautta myös järjestöt ja yhdistykset ovat aktiivisia palveluntarjoajia ja kumppanuuden kautta voidaan myös edistää työllistymismahdollisuuksia alueella.
Kumppanisopimuksessa sovitaan tapauskohtaisesti osapuolten välillä palveluiden järjestämisestä, taloudellisesta tuesta, työpanoksesta ja muista korvauksista. Kunnan ja järjestön väliset vastuut ja työnjako
määritellään sopimukseen. Palvelutuotannossa kunnan ja kolmannen sektorin kumppanuutta voi olla
esimerkiksi liikuntapalveluihin, kulttuuripalveluihin, lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan, ympäristön- ja
ulkoilualueiden hoitoon, vanhusten viriketoimintaan ja tapahtumatuotantoon liittyen.
Mallia kehittänyt: Kiteen kaupunki, Someron kaupunki, Someron Liikunta ry, Valtimon kunta, Valtimon
Vasama ry, Kontiolahden 4H-yhdistys ry, Kontiolahden kunta

Kyläavustaja
Kyläavustajatoiminnan avulla kylän pikkutöitä voidaan koota yhteen, jolloin kylälle voidaan palkata
pitkäaikaistyötön palkkatuella kyläavustajaksi. Kyläavustajan tehtävänä on auttaa kyläläisiä arjen pienissä
askareissa, joihin etenkin ikääntyneet kyläläiset tarvitsevat apua. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi pihatyöt,
pienet kunnostustyöt, kauppa-asiointi, siivoaminen ja puiden pilkkominen. Kyläavustajan toimenkuvaan eivät kuulu luvanvaraiset työt ja avustaja ei kilpaile yritystoiminnan kanssa. Kyläyhdistys palkkaa
kyläavustajan joko palkkatuella, jolloin yhteistyötä tehdään työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa tai
kunnan avustamana, jolloin avustajan palkka koostuu kunnan myöntämästä tuesta ja palvelun tilaajan
maksamasta palvelumaksusta. Kyläavustajan työaikaa voidaan käyttää myös kyläyhdistyksen koko kylää
hyödyttäviin tehtäviin, kuten ystäväpalveluun ja kylätalon ylläpitoon. Kyläavustajan työnkuva räätälöidään palkattavan henkilön osaamista ja kylän tarpeita vastaamaan.
Mallia kehittänyt: Suomen Kylätoiminta ry / Kyläapu -hanke, Marjusaaren Maamiesseura ry
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Kylämatkailun kehittäminen verkostotyön avulla
Kehittämällä kylämatkailua voidaan saada aikaan matkailuelinkeinollista toimintaa, lisätä alueen vetovoimaa ja palveluita sekä hyödyntää kylän ominaispiirteitä ja historiaa kylän kehittämisessä. Kylämatkailun kehittämisen lähtökohtana on kylän sisäinen yhteistyö. Kylässä tulee olla hyvät verkostot, mutta
niiden tulee ulottua myös kylän ulkopuolelle markkinointikanavien muodossa. Kylän sisäisesti kootaan
kylämatkailupalvelujen tarjoajat ja tuotteet yhteen. Tuotekehittelyssä voidaan hyödyntää kylän ominaispiirteitä, historiaa, kulttuuria ja perinnettä. Paikallisesti tai alueellisesti voidaan myös valita painopisteitä,
teemoja tai arvoja, joihin palvelut keskittyvät. Markkinointimateriaalina voidaan käyttää esimerkiksi
internetsivuja ja esitteitä. Verkostoituminen kotimaan muiden kylämatkailun palvelutuottajien kanssa
edistää kiertomatkatuotekonseptin luomista, jota voidaan markkinoida koko Suomen kylämatkailuverkoston nimissä kansainvälisille matkanjärjestäjille.
Mallia kehittänyt: Joensuun seudun Leader-yhdistys ja Keski-Karjalan Jetina ry / CULTrips – Creating New Concept for Socio-Cultural Village Trips in Europe -hanke, Lomalaidun ry / Teemapohjaisen
kylämatkailun kehittäminen -valtakunnalliset koordinointihankkeet, Helsingin yliopiston Koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenia / Ekorengas -kehittämishanke

Monipalveluautot
Liikkuvien palvelujen avulla voidaan järjestää säännöllisiä palveluja myös haja-asutusalueilla. Esimerkiksi kirjastoautoihin voidaan kehittää uusia palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Soveltuvia palveluja
ovat esimerkiksi internet- ja tulostuspalvelut, viranomaislomakkeiden toimitus, terveysmittaukset, postinkuljetus, kauppakassipalvelut, lyhyiden matkojen kuljetuspalvelu (esim. kyläkaupalle) ja käytettyjen
lamppujen keräys. Kirjastoautossa voidaan järjestää myös vapaa-ajanpalveluita, kuten käsityökursseja ja
nuorisolle vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Kirjastoautoa voidaan käyttää myös kulttuurikirjastoautona, jonka avulla musiikki- ja teatteriesityksiä voidaan viedä maaseutualueille. Liikkuvat palveluyksiköt
soveltuvat myös äänestyspisteiksi.
Liikkuvien palvelujen kehittämistä voidaan tehdä myös sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta. Palveluauto voidaan rakentaa soveltuvamaan esimerkiksi terveydenhoitajan ja hammashoitajan vastaanottoa varten. Autoon voidaan liittää myös laboratoriopalvelut sekä verkkovälitteinen etäyhteys lääkäriin.
Liikkuva terveyspalveluauto mahdollistaa lähiterveyspalvelut myös maaseutualueilla.
Mallia kehittänyt: Pieksämäen kaupunki, Kemijärven kaupunki, Lieksan kaupunki, Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri / Mallu -hankkeet, Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä & Lahden ammattikorkeakoulu / Päijät-Hämeen Älybussi -projekti, Leppävirran kunta / LEMON -hanke, Jyväskylän yliopisto /
KUULTO -Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Toimintatonni
Toimintatonni on yrityksen lahjoittama toimintaraha paikallisyhdistykselle. Toimintatonnin ideana
on tarjota paikallisyhdistyksille byrokratiavapaata lisärahaa paikallisen tekemisen tueksi ja mahdol
listamiseksi.
Toimintatonni -kampanjassa kummiyritykset lahjoittavat 1000 euroa (+alv ja organisointikulut) kampanjan koordinoijalle. Paikallisyhdistykset hakevat mukaan kampanjaan lähettämällä ehdotuksensa toimintatonnin käyttämisestä. Hakemukset eivät ole varsinaisia rahoitussuunnitelmia vaan hakemuksessa
selvitetään vain mitä toimintatonnilla tehtäisiin, mitä toiminnalla tavoitellaan, miten ja ketkä toiminnan
toteuttavat ja mihin rahaa tarvitaan. Myöntämisperusteina voi esimerkiksi olla, ettei rahaa saa käyttää
yritys- tai muuhun elinkeinotoimintaan tai julkisella / EU-rahoituksella tuettuun toimintaan, toiminnan
tulee olla hyvänmaun mukaista ja edistää paikallisyhteisön hyvinvointia. Kampanjassa mukana olevat
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yritykset valitsevat itse yhteistyökumppanin paikallisyhdistysten hakemusten perusteella. Yhdistykset
voivat laskuttaa toteutussumman kampanjakoordinaattorilta ennen toiminnan aloitusta. Kampanjakoordinaattori huolehtii maksamisesta, toteutuksen seurannasta, asiallisuudesta ja dokumentoinnista, joten
yritykselle tai paikallisyhdistykselle ei koidu suurta byrokratiaa kampanjaan osallistumisesta. Toiminnan
toteutuksen jälkeen paikallisyhdistys raportoi lyhyellä kirjallisella raportilla kampanjakoordinaattorille toiminnasta, mutta kuitteja tai kirjanpitoa ei tarvitse esittää. Kummiyritys saa tarinallisen raportin
toimintatonnin käyttökohteesta yrityksen omaan tiedotus- ja markkinointikäyttöön. Yritys ja yhdistys
voivat omassa toiminnassaan tuoda esiin kummitoimintaansa.
Mallia kehittänyt: Ekokumppanit Oy / Ystäväkylä -hanke

Verkkopalveluiden tarjoamat mahdollisuudet
Verkkopalvelut voivat olla osana tukemassa palveluiden säilymistä haja-asutusalueilla. Verkkopalveluiden järjestäminen vaatii toimivat internetyhteydet, laitteiston ja osaamisen käyttää laitteita. Virtuaalipalvelut voivat olla käytettävissä joko alueen yhteisestä videoneuvottelupisteestä tai jokaisen omalta
kotikoneelta. Verkkopalveluita voidaan käyttää esimerkiksi liikunta- ja terveyspalveluiden tuottamiseen
(verkkojumppa, terveysneuvonta, ryhmä- ja yksilöohjaus), yhteydenpitoon hoitohenkilökunnan kanssa (sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja) ja vastaanottoajan varaamiseen (ajanvaraus lääkärin lähetteellä
laboratorioon tai röntgeniin). Palvelusta voidaan kehittää monen eri toimijan yhteinen palvelualusta,
jolloin palvelun kautta saa yhteyttä sekä yhdistystoimijoihin että julkisen sektorin palveluihin. Palvelun
kautta voidaan järjestää esimerkiksi etäapua ja -tukea kriisitilanteisiin tai neuvontaa elinkeinoelämään
liittyen. Palvelussa voi olla tarjolla reaaliaikaista kahdenkeskistä neuvontaa, reaaliaikaisia ryhmälähetyksiä vertaistukiperiaatteella ja palveluun tallennettuja ohjelmia.
Mallia kehittänyt: Turun ammattikorkeakoulu / VIRTU – Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands -projekti, Turun ammattikorkeakoulu / Kylä-palvelut, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus /
VIRTU -asiointia videoyhteydellä -hanke, Lapin ensi- ja turvakoti ry / Visioverkko -etäyhteyspalvelut

Yhteisöllinen kyläkahvila
Kyläkahvilatoiminta sopii etenkin harvaan asutuille alueille, joissa palveluiden turvaaminen on hankalaa.
Kyläkahvila tarjoaa konkreettisen tilan liikkuvien palveluiden kautta toteutuville lähipalveluille. Lisäksi
kahvila tarjoaa mahdollisuuden kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen alueen muiden asukkaiden kanssa.
Kyläkahvilatoiminta perustuu vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn yhdistämiseen sekä usean toimijan
yhteistyöhön. Mallissa yhdistetään usean toimijan resurssit, jolloin se ei vaadi yksittäiseltä toimijalta
kohtuutonta resurssien käyttöä.
Aluksi mallissa kootaan yhteistyötahot, kuten järjestöt, seurakunnat ja kunta verkostoksi, suunnittelemaan toimintaa. Verkosto sopii myös kyläkahvilan toimintapaikan, kuten koulun, seurakuntatalon,
kylätalon tai muun kokoontumispaikan. Kahvilaa pidetään auki vapaaehtoistoimijoiden avulla, mutta
ammattinsa puolesta mukana olevat toimijat voivat suunnitella toimintaa ja olla mukana esimerkiksi
infotilaisuuksissa ja erillisissä palvelupäivissä. Vapaaehtoistoimijoille puolestaan järjestetään aiheeseen
liittyvää perehdytystä ja koulutusta. Kahvila on avoinna verkoston sopimina ajankohtina esimerkiksi
kerran viikossa. Kahvilassa voi olla myytävänä kahvin ja pienen purtavan lisäksi myös esimerkiksi aamiainen tai keittolounas. Kyläkahvilassa voidaan järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia ja se tarjoaa myös
tilat liikkuvien palveluiden järjestämiseen. Kyläkahvilaan voidaan organisoida myös kimppakyytejä.
Mallia kehittänyt: Sininauhaliitto / Järjestölähtöisten lähipalveluiden kehittämishanke
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4.

Toimiva kylätalo kyläkeskuksena
Kylätalot ovat perinteisiä kylien kohtaamispaikkoja ja harrastetiloja, mutta
niiden kunto ja varustelutaso vaihtelevat erittäin paljon. Kylätaloja voitaisiin
kehittää systemaattisesti niin, että edes jokaisella harvaan asutulla seutukunnalla olisi yhteinen kylätalo, josta löytyisi saneeratut talvilämpimät tilat, valokuituverkko, kokoontumis- ja koulutustilat sekä keittiötilat. Toimiviin fyysisiin
puitteisiin voidaan kehittää elämää: palvelupäiviä, harrasteryhmiä, kerhokokoontumisia, yhdistysten tapahtumia ja kunnan tiedotustilaisuuksia. Lisäksi
kylätalojen markkinointi ulkopuoliseen käyttöön esimerkiksi juhlatilana vaatii
tiettyjä ominaisuuksia fyysisiltä puitteilta. Toimiva kylätalo edesauttaa paikallista kehittämistä, paikallisten palveluiden tuottamista ja paikallisyhteisön sosiaalista vuorovaikutusta. Toimiva kylätalo ei ole vain kylän fyysinen keskipiste
vaan kylätaloa kehittämällä siitä voidaan luoda myös kylän monipuolinen palvelupiste.

Kylätalon pelastus- ja turvallisuussuunnitelma sekä kylätalo kriisikeskuksena
Tapahtumia kylätalolla järjestettäessä edellytetään, että talolla on kirjalliset ohjeet pelastussuunnitelman
muodossa esimerkiksi tulipalon tai sairauskohtauksen varalle. Yhteistyössä viranomaisten kanssa mietitty, hiottu ja harkittu talokohtainen suunnitelma antaa myös turvallisuuden tunnetta talon ulkopuolisille
käyttäjille ja vuokraajille.
Pelastussuunnitelma voi olla osa kylätalon laajempaa turvallisuussuunnitteluprosessia. Kylätaloille on
hyvä laatia turvallisuussuunnitelma, joka takaa kylätalon turvallisen käytön. Kylätalojen käyttö- ja turvallisuussuunnitelmaan voidaan lisätä tietoa kylätalon käytöstä kriisikeskuksena. Kriisikeskusta voidaan
tarvita esimerkiksi pitkien sähkökatkojen aikana tai tulipalon sattuessa tilapäismajoituksena (tästä tarvitaan erillinen suunnitelma ja yhteydenotto pelastusviranomaisiin). Mikäli kylätalo nimetään kylän
poikkeustilanteiden kriisikeskukseksi, tulisi kylätalolta löytyä kotivaran kaltaista välineistöä ja varastoa.
Kylätalon varustuksesta tulisi löytyä esimerkiksi patjoja, vilttejä, kuivamuonaa, pullovettä ja työkaluja.
Mallia kehittänyt: Kymenlaakson kylät ry / Arjen tukea ja turvaa kotikylältä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa -hankkeet, Suomen Kylätoiminta ry / Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä -hanke

Monelta kylältä löytyy oma kylätalo tai nuorisoseurantalo.
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Kylätalo palvelukeskuksena
Kylätalon palvelupäivä turvaa hyvinvointia ja palveluja haja-asutusalueilla sekä luo uusia mahdollisuuksia
palvelurakenteen monipuolistamiseen. Palvelupäivä tukee ja mahdollistaa elinkeinoelämää kylissä sekä
luo palveluntuottamisen mahdollisuuksia myös kolmannelle sektorille. Kylätaloilla tarjottavat palvelut
lisäävät kylätalojen käyttöastetta ja tuovat palvelut lähelle kyläläisiä. Palvelupäivä tukee ikäihmisten kotona asumista. Palvelupäivä voidaan järjestää myös kyläkoululla, mikäli kylällä ei ole kylätaloa.
Kylätalon kehittäminen koko kylän palvelukeskukseksi vaatii eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kylätalon
kehittämisen lähtökohtana ovat kyläläisten tarpeet, joita vastaamaan palveluita kylätalolla järjestetään,
joten palveluiden tarve on hyvä kartoittaa ennen palvelupäivän suunnittelua ja järjestämistä. Palveluita
järjestetään säännöllisesti sovittuna ajankohtana joko viikoittain tai kuukausittain. Palvelupäivänä on
hyvä olla kyytimahdollisuus esimerkiksi kylätaksin tai kimppakyytien muodossa. Palvelupäivänä viranomaistahot voivat järjestää omia palveluitaan lähellä asukkaita, yrittäjät voivat tarjota kaupallisia palveluitaan ja yhdistykset voivat tehdä yhteistyötä. Palvelupäivään sopivat esimerkiksi kampaajan, hierojan
ja kosmetologin palvelut sekä yhdistysten järjestämä kerho- ja kurssitoiminta. Myös elokuvanäytöksiä,
yhteislaulutuokioita ja käsityökerhoja voidaan järjestää. Yhteistyöhön voidaan pyytää mukaan myös esimerkiksi pankki (esim. verkkopankkikoulutus), seurakunta (esim. diakonipalvelut, hartaudet) ja kunnan
terveyspalvelut (esim. terveydenhoitajan palvelut ja neuvonta). Palvelupäivänä kylätalolla on hyvä olla
ruokailu- ja kahvittelumahdollisuus, joista voi huolehtia esimerkiksi kyläyhdistys tai kyläkoulun ruokala.
Mikäli palvelupäivä järjestetään kyläkoululla, voidaan oppilaiden ja palvelupäivään osallistujien välille
luoda yhteistoimintaa esimerkiksi liikuntatuntien ja opetushetkien muodossa.
Mallia kehittänyt: Ilomantsin kunta / Kylätalo monipalvelukeskus -hanke, Sokojan päiväkoti- ja kylätaloyhdistys ry, Päijät-Hämeen kylät ry ja Lahden tiede- ja yrityspuisto / Kyllikki -kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke, Ruhtinansalmen kylätalo kannatusyhdistys, Moisionvaaran kyläyhdistys ry /
Palvelukylä Moisionvaara -hanke

Kivilahden kylätalolla pidetään mm. ATK-kursseja Kylätalo monipalvelukeskus hankkeen puitteissa.
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5.

Järjestäytynyt naapuriapu
Naapuriavun perinne on kylissä vankka.
Naapureiden ja asukasverkostojen toisilleen tarjoama vastikkeeton apu on hieno
esimerkki yhteisön vapaamuotoisesta pyyteettömästä toiminnasta. Kuitenkin naapuriavun kehittämiseen on herätty vasta
hiljattain. Vanhasta naapuriavusta muovattuja uusia, organisoituja naapuriapurinkejä on toteutettu jo ympäri Suomen.
Järjestäytyneitten naapuriapurinkien avulla toiminnasta tulee kaikille avointa ja organisoitua, toiminta lisää luottamusta avun saajan ja antajan välillä,
työnjako kehittyy ja ryhmän osaaminen lisääntyy. Organisoidun naapuriapuringin avulla kyläyhteisö voi reagoida äkillisiin muutoksiin ja tilanteisiin yhteisöllisesti.

Naapuriapurinki
Naapuriapurinki on vapaaehtoisuuteen perustuva organisoitu kylän auttamisverkosto. Rinkiin kuuluvat henkilöt ovat valmiita auttamaan kyläläisiä hädän hetkellä. Ringissä mukana olevat vapaaehtoiset
ovat ”tavallisia kyläläisiä” eli heiltä ei vaadita erillistä ammattitaitoa auttamisesta, mutta heille voidaan
tarpeen mukaan järjestää koulutusta esimerkiksi ensiapuun tai mielenterveyden ensiapuun liittyen.
Naapuriapuringissä on mahdollisuus saada vastikkeetta äkillistä, lyhytaikaista apua esimerkiksi lastenhoitoon, ruoanvalmistukseen ja eläintenhoitoon tilanteissa, joissa muuta apua ei ole saatavilla tai ennen
kuin virallinen apu saapuu paikalle. Naapuriapurinki voi toimia myös kriisitilanteissa henkisenä tukena
vertaistukiperiaatetta mukaillen. Naapuriapuringin palvelut ovat avun tarvitsijoille maksuttomia eivätkä
rinkiin kuuluvat vapaaehtoiset henkilöt saa rahallista korvausta työstään.
Mallia kehittänyt: Kymenlaakson kylät ry / Arjen tukea ja turvaa kotikylältä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa -hankkeet, Suomen Kylätoiminta ry / Naapuriapu -hanke ja Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä
-hanke ja Kylä auttaa ja välittää kriisissä -hanke

Naapuriaputarra
Naapuriaputarran tavoitteena on osoittaa, että
asunnosta, jonka ulko-ovessa tai postilaatikossa on naapuriaputarra, voi pyytää pientä apua
arjen askareisiin. Tarran välillisenä tavoitteena
on lisätä asukkaiden viihtyisyyttä luomalla yhteisöllisyyttä.

Kiinanmuurin naapuriaputarra

Asukkaat voivat liimata naapuriaputarran oman asuntonsa ulko-oveen, postilaatikkoon tai muuhun
sopivaan paikkaan. Iäkkäät ja nuoremmatkin asukkaat voivat pyytää pyyteettömästi apua lähinaapureiltaan esimerkiksi lampunvaihtoon tai kaupassa käyntiin. Tarran laittaminen oveen ei velvoita mihinkään,
mutta se osoittaa, ettei asukas pahastu mikäli hädän hetkellä naapuri pyytää pientä apua. Avunpyynnöstä
voi myös kieltäytyä. Yhteisössä voidaan sopia kellonajat, jolloin apua on soveliasta pyytää (esimerkiksi
klo 10‒19 välillä).
Mallia kehittänyt: Kiinanmuurin kerrostalokortteli (Kaleva, Tampere)

28

6.

Kylien turvallisuus
Kyläturvallisuus on osa kylien hyvinvointia. Kyläturvallisuuden kokemus syntyy
arkisessa ympäristössä, mutta kokonaisuutena se on huomattavasti laajempi
asia. Lapsen, nuoren, aikuisen ja ikäihmisen käsitykset arjen turvasta voivat poiketa toisistaan. Arjen turva ja kyläturvallisuus ulottuvat paikallisista sosiaalisista
verkostoista ja fyysisestä ympäristöstä aina pelastusviranomaisten varautumisja turvallisuussuunnitteluun saakka. Näin ollen turvallinen kylä on monen eri
toimijan yhteistyön tulos. Kyläturvallisuutta voidaan tukea ja kehittää muun
muassa tekemällä kylälle turvallisuussuunnitelma osana kyläsuunnitelmaa, kartoittamalla kylän vaaranpaikat ja toimenpiteitä tarvitsevat kohdat ja harjoittelemalla yhdessä ensiapu- ja alkusammutustaitoja. Kyläturvallisuuden edistämisen
sivutuotteena syntyy yhteisöllistä toimintaa, jossa kylän sosiaaliset verkostot voivat vahvistua ja lisätä arjen turvaa.
Arjen turvallisuus on muun muassa:
- rauhallista ja turvallista asumista
- auttamisvalmiutta		
- sosiaalista tukiverkostoa		
- lämmintä asuntoa 		
-asiantuntevaa henkilökuntaa
- joku välittää siitä, olenko käynyt
postilaatikolla.			

- luottamusta avun saamiseen
- toimivaa kyläverkostoa
- tietoisuutta elämänhallinnasta
- palokuntaa ja poliisia, apua lähellä ja nopeasti
- alueellista tasavertaisuutta
(Suomen Punainen Risti 2014.)

Arjen turvaa kunnissa - Laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyötä
tehostava toimintamalli
Toimintamallin tarkoituksena on luoda yhteinen tavoite turvallisuuden edistämiseksi eri sektoreiden
välille, minkä kautta voidaan tehostaa paikallista resurssien yhteiskäyttöä, edesauttaa uusien yhteistyömuotojen syntymistä ja lisätä kuntalaisten arjen turvaa. Toimintamallin taustalla on seikka, että kunnissa
eri sektoreiden toimijat tekevät paljon päällekkäistä työtä samoilla alueilla, jolloin osa kunnan alueista
jää kokonaan vaille näitä palveluita.
Toimintamallissa kunnan hyvinvointi- ja turvallisuustyön johtamista yksinkertaistetaan vähentämällä
erillisohjelmia ja kapea-alaisia työryhmiä. Näiden sijaan kuntaan perustetaan laaja-alaiset hyvinvointi- ja
turvallisuustyön johtoryhmät, jotka määrittelevät paikalliset painopisteet valtuustokausille ja talousarviovuosille. Lisäresurssina kuntien työn tehostamisessa käytetään julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja
kolmannen sektorin toiminnan yhteensovittamista. Mallissa pääpaino siirretään suunnittelusta ja strategioista konkreettiseen ennalta ehkäisevään työhön. Palveluja kehitetään käyttäjälähtöisesti eri toimijoiden
välisessä yhteistyössä.
Toimintamallin käytännön toimenpiteinä voidaan esimerkiksi yhdistää järjestöjen resursseja (perhekahvilatoimintaa kylätaloilla eri järjestöjen ja seurakunnan yhteistyössä), järjestää palveluiden tuottajille tapaamisia päällekkäisen työn estämiseksi ja tekemättömien töiden löytymiseksi, koota eri tahojen
toimijoiden yhteinen toimintakalenteri, kehittää poikkeusolojen hätätilanneviestintää (VAPEPA, kunta,
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pelastuslaitos, radioamatöörit, kylätoimijat, yhdistykset, metsästäjät, yritykset), kehittää ruokakuljetuksia ikäihmisille postikuljetusten rinnalle ja luoda kevyt palvelusetelijärjestelmä ikäihmisten tarpeisiin.
Mallia kehittänyt: Lapin aluehallintovirasto / Maaseudun arjen turvaverkosto -hanke ja Arjen turvaa
kunnissa -hanke

Arjen turvallisuus –kurssi maahan muuttaneille
Arjen turvallisuus -kursseilla tavoitteena on jakaa terveys- ja ensiapuohjeita maahan muuttaneille, jolloin
heidän käytännön tieto-taito ja kielitaito karttuvat ja maahanmuuttajien oma valmius hoitaa turvallisuus- ja hyvinvointiasioita helpottuu. Kurssit järjestetään kolmena iltana (á 2h) ja kurssilla käydään läpi
yleistä terveysasiaa ja tärkeimpiä ensiapuohjeita. Kurssin voi myös järjestää kohdennetusti esimerkiksi
turvapaikan hakijoitten vastaanottokeskuksen nuorille, jolloin kurssi voi olla hieman pidempi ja sisältää
muun muassa terveys- ja ensiaputeemojen lisäksi asiaa seurustelusta ja seksuaalisuudesta. Kursseilla
otetaan huomioon kohderyhmien erityistarpeet liittyen esimerkiksi kieleen.
Mallia kehittänyt: SPR / Kaakkois-Suomen piiri / VAPAA -hanke

Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tsekkauslista
Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tarkistuslista on oiva työkalu, jonka avulla voidaan kattavasti ja helposti
käydä läpi hyvinvoinnin ja turvallisuuden teemoja kylillä ja asuinalueilla. Tarkistuslista tuottaa paikallista
tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kunnan tarpeisiin ja kehittämiskohteisiin. Tsekkauslistan avulla voidaan myös löytää asukkaiden palvelutarpeita, joita vastaamaan voidaan kehittää sopimuksellisuutta.
Tsekkauslistaa voidaan käyttää omaehtoisesti kylissä tai asuinalueilla, mutta myös kunta voi systemaattisesti kierrättää tsekkauslistoja alueen kylissä. Systemaattinen kierrätys voi antaa hyvin pohjan esimerkiksi
kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan kun taas kylä omaehtoisella täyttämisellä tuotetaan
tietoa esimerkiksi kylän turvallisuussuunnitelmaan. Listan täyttäminen onnistuu esimerkiksi kyläillassa
tai muussa tapahtumassa, jossa alueen asukkaat ovat yhdessä koolla. Tsekkauslistaa voidaan käyttää joko
tulostettavana paperiversiona tai sähköisenä Excel-taulukkona. Listaan on eri värein ilmaistu kaksitoista
turvallisuuden ja hyvinvoinnin teemaa, jotka on jaettu pienempiin yksityiskohtiin. Jokaiselle aluetta
koskettavalle yksityiskohdalle kirjataan palvelun tilanne, kehittämistarpeet, vastuuhenkilöt ja aikataulu.
Listasta täytetään kohdat, jotka koskettavat kulloinkin kyseessä olevaa aluetta. Tsekkauslista on hyvä
täyttää uudelleen esimerkiksi vuosittain, jolloin seuranta on mahdollista.
Mallia kehittänyt: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKE / Kolpeneen Palvelukeskuksen
kuntayhtymä / TAATUSTI TURVASSA -huolehtiva kyläyhteisö -hanke
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Kiertävä pysäkki
Kiertävän mallin avulla terveys- ja
turvallisuustoimintaa ja koulutusta
saadaan levitettyä alueille, joilla ei
ole pysyvää toimintaa. Kiertävän
pysäkin mallissa järjestetään tilaisuuksia, tapahtumia, tietoiskuja,
näytöksiä, osallistavaa kokeilua, taitojen opettelua, tehtäviä ja ryhmätöitä turvallisuus-, hyvinvointi- ja terveysteemoihin liittyen. Pysäkki voi
myös osallistua kylien tapahtumiin,
kuten kyläiltoihin. Tapahtumissa on
mahdollista kokeilla alkusammutusta, ensiavun harjoittelua sekä mitata
kolesteroli- ja verenpainearvoja.

Kiertävä pysäkki on vienyt kylille terveys- ja turvallisuusoppeja.

Mallia kehittänyt: Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry / Kiertävä pysäkki -hanke

Kotitukikäynnit erityisr yhmien luona
Kotitukikäynnit tukevat ikäihmisten ja muiden tukea tarvitsevien ryhmien kotona asumista ja lisäävät arjen turvaa. Tukikäyntejä varten koulutetaan esimerkiksi hankerahoituksen kautta vapaaehtoisia
henkilöitä, jotka tekevät tarkastuskäyntejä erityisryhmien luona. Tarkastuskäynnit on hyvä suunnitella erityisryhmien asiantuntemusta ja tarkastajien yhteistä tarkastuslistaa hyödyntäen. Käyntien aikana
voidaan käydä läpi kodin turvaan liittyviä asioita, kuten palovaroittimien kuntoa, paloturvallisuutta ja
esteettömyyttä. Käyntikohteita voidaan kartoittaa muun muassa vapaaehtoistoimijoiden omista sidosryhmistä ja lehti-ilmoituksin. Tukikäyntien aikana voidaan tehdä pieniä korjaavia toimenpiteitä, kuten
vaihtaa palovaroittimien pattereita, mutta suuremmat jatkotoimenpiteet ohjataan eteenpäin oikeille tahoille toteutettaviksi.
Mallia kehittänyt: Pohjois-Karjalan sairaskotiyhdistys ry / Tämä maa ja oma koti -projekti, Päijät-Hämeen Pelastuslaitos / Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö -hanke

Kylän pelastus- ja varautumisryhmä
Kylän pelastus- ja varautumisryhmät toimivat viranomaisten apuna poikkeustilanteissa, kuten myrskyjen
ja maastopalojen aikana, eläinten pelastustehtävissä ja evakuointitilanteissa. Pelastusryhmä koostuu noin
kymmenestä alueen asukkaasta. Pelastuslaitos kouluttaa vapaaehtoiset henkilöt, jotka muodostavat kylän
tai kylien pelastusryhmän. Koulutuksessa käydään läpi esimerkiksi pelastustoimen perusteita, työturvallisuutta, alkusammutusta, hätäensiapua ja tiedustelutoimintaa. Poikkeustilanteessa pelastuslaitos kutsuu
pelastusryhmän koolle. Pelastuslaitos maksaa pelastusryhmän jäsenille toimenpidekorvauksen ja huolehtii
tarvittavista vakuutuksista.
Mallia kehittänyt: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos / Kylien omatoiminen varautuminen -pilottihanke
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Kylän turvallisuussuunnitelma
Kylän turvallisuussuunnitelma on eri tahojen yhteistyössä työstämä kirjallinen suunnitelma kylän turvallisuustilanteesta. Turvallisuussuunnitelmaan kirjataan mitkä ovat paikallisesti tärkeimmät turvallisuusongelmat, miten niihin puututaan, missä aikataulussa kehittämistä tehdään, kuka on vastuussa eri
osiosta ja miten toimenpiteiden raportoinnista huolehditaan. Turvallisuussuunnitelmaa on hyvä työstää
avoimissa kyläilloissa, joissa on mukana sekä kylätoimijoita, kylän organisaatioita, kunnan edustus sekä
pelastusviranomaisten edustus. Turvallisuussuunnitelman laadinnassa voidaan käyttää apuna myös esimerkiksi turvallisuuskyselyjä ja -kävelyjä sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden tsekkauslistaa.
Turvallisuussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen on jatkuva prosessi, jossa tarvitaan kaikkien kyläläisten tietoja, joita voidaan yhdistää viranomaistietoon. Turvallisuussuunnitelma tulisi päivittää tasaisin
väliajoin. Turvallisuussuunnitelma voi olla myös osa kyläsuunnitelmaa.
Mallia kehittänyt: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKE / Kolpeneen Palvelukeskuksen
kuntayhtymä / TAATUSTI TURVASSA -huolehtiva kyläyhteisö -hanke, Keski-Suomen Kylät ry / Keski-Suomen paikallistoiminnan Turvaverkko -hanke

Kävelevä koulubussi
Kävelevä koulubussi on kimppakyyti ilman autoa. Yhdessä aikuisen kanssa kävellessä lapsi oppii liikkumaan liikenteessä ja autoliikenne koulujen ympäristössä vähenee. Naapurustossa toteuttaessa koulubussi
voi lisätä myös yhteisöllisyyttä. Kävelevän koulubussin ideana on, että lapset kävelevät kouluun yhden tai
useamman aikuisen kanssa. Kävelyreitti ja pysäkkiaikataulu on sovittu etukäteen. Yksinkertaisimmillaan
kävelevä koulubussi voi olla parin perheen vuorottelua lasten kouluun saattamisessa.
Mallia kehittänyt: Liikenneturva

Monikulttuurinen ensiapuryhmä
Monikulttuurisessa ensiapuryhmässä kootaan paikkakunnalle säännöllisesti kokoontuva ensiapuryhmä,
johon kuuluu myös maahanmuuttajia, joiden kotoutumista ja osallistumista järjestötoimintaan voidaan
edistää ryhmän kautta. Paikkakunnalle perustetaan maahan muuttaneiden ja vapaaehtoisten yhteinen
ensiapuryhmä, jolle järjestetään ensiapukoulutuksia. Toiminta luo luontevaa vuorovaikutusta eri kulttuuritaustoista oleville uusille ja vanhoille paikkakuntalaisille. Ensiapuryhmäläiset voivat osallistua myös
ystävätoimintaan, jolloin he voivat ystäväryhmän kautta vierailla muun muassa vanhankodin asukkaiden
luona. Lisäksi ensiapuryhmä voi suorittaa myös SPR:n päivystyskurssin, jolloin ryhmäläiset voivat toimia ensiapupäivystäjinä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Monikulttuurinen ensiapuryhmä voidaan ottaa
mukaan kunnan valmiussuunnitelmaan ja tukemaan viranomaisten työtä poikkeustilanteissa.
Mallia kehittänyt: SPR / Sonkajärven osasto / VAPAA –hanke

Paikkatietokoordinaattien haku
Poikkeustilanteissa, joissa tarvitaan pelastusviranomaisten apua, on hyvä olla tiedossa paikan paikkatietokoordinaatit. Koordinaattien avulla paikantaminen on helppoa ja tarkkaa, jolloin aluetta tuntemattomilla ei ole eksymisvaaraa. Koordinaattien avulla vältytään myös sekoittamasta samoja osoitetietoja
keskenään ja näin apu saapuu paikalle ilman eksymistä ja ajanhukkaa.
Hätäkeskuslaitoksen www.112.fi -sivulla Tiedä sijaintisi-karttakoordinaattipalvelun avulla voi tulostaa
kiinteistön paikkatietokoordinaatit. Sivuilla on myös tietoa koordinaattien oikeaoppisesta lukemisesta.
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Koordinaatit olisi hyvä olla tulostettuna näkyvälle paikalle myös kylätaloissa tai vuokrattavissa vapaa-ajanasunnoissa.
Mallia kehittänyt: Hätäkeskuslaitos, Kymenlaakson kylät ry / Arjen tukea ja turvaa kotikylältä Etelä- ja
Pohjois-Kymenlaaksossa -hankkeet

Turvakanava-sivusto

Turvakanavan tavoitteena on tarjonta viestintäväylä, jonka kautta turvallisuutta koskeva viestintä menee automaattisesti oikealla taholle. Turvakanava.fi-sivuston kautta toiminta-alueen kuntalaiset voivat
toimittaa viranomaisille turvallisuutta koskevia viestejä, ilmoituksia (esim. ilmoitus kulotuksesta) tai
puutteita. Viestit ohjautuvat automaattisesti oikealle taholle, jolloin viestiin reagointi tapahtuu nopeasti.
Sivustolla on lisäksi turvallisuusaiheinen tietopankki.
Turvakanava perustettiin yhteistyön kehittämiseksi, jolloin tavoitteena oli löytää menetelmiä parempaan
vaikuttavuuteen turvallisuusviestinnässä. Turvallisuusviestintä on kaksisuuntaista viestintää: viranomaisilta kuntalaisille ja kuntalaisilta viranomaisille. Toimiva turvallisuusviestintä vaatii monipuolista verkostoitumista viranomaisten, järjestöjen, muiden toimijoiden ja kuntalaistenkin kesken. Toiminnassa
mukana on Jokilaakson pelastuslaitos, Oulun poliisilaitos, Liikennekeskus, Ely-keskus, kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveysviranomaiset, kuntien tekniset toimet, seurakunnat, järjestöt, ympäristöviranomaiset ja rajavartiolaitos. Turvakanavassa mukana on 18 kuntaa. Turvakanava ei korvaa yleistä
hätänumeroa 112 vaan on tarkoitettu kiireettömään asiointiin .
Mallia kehittänyt: Jokilaakson pelastuslaitos

Turvallisuuskoulutukset ja kylän turvallisuusilta
Kylissä voidaan järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia, joissa paikalla ovat asukkaiden lisäksi
esimerkiksi järjestöt, kunta, pelastuslaitos ja poliisi. Koulutusilloissa tarkastellaan omaa kylää turvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Turvallisuusillassa käydään läpi turvallisuuteen liittyviä teemoja
kuten omaehtoista varautumista ja palotorjuntaa. Koulutuksessa on myös hyvä pohtia kylän omia taitoja
toimia poikkeustilanteissa ennen virallisen avun paikalle saapumista. Turvallisuusiltoja voidaan järjestää
teemallisina, jolloin aiheina voivat olla esimerkiksi maaseudun turvallisuuskulttuuri osana maaseudun
hyvinvointia, vaaratilanteiden ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ensiapu, alkusammutus, ikäihmisten
turvallinen kotona asuminen, mökkiturvallisuus ja liikenneturvallisuus. Tilaisuuksissa on hyvä olla myös
käytännön harjoituksia esimerkiksi evakuointitilanteista ja alkusammutuksesta.
Mallia kehittänyt: Kymenlaakso Kylät ry / Arjen tukea ja turvaa kotikylältä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa -hankkeet, SPEK / Arjen turvaa harvaanasutuilla alueilla -hanke
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Turvallisuuskysely
Turvallisuuskyselyt tarjoavat vuorovaikutuskanavan, jonka kautta kuntalaiset voivat kertoa näkemyksiään ja keskustella viranomaisten kanssa eri teemoista internetpalvelun avulla. Kyselyssä on tavoitteena
kerätä tietoa asuinalueitten olosuhteista ja turvattomuutta aiheuttavista seikoista sekä kerätä asukkaiden
omia kehittämisehdotuksia. Palvelu mahdollistaa avoimen tiedon- ja näkemystenvaihdon.
Turvallisuuskysely voidaan järjestää internetpohjaisena kyselynä, johon voidaan liittää myös karttapalvelu. Kysely voi olla myös vastattavissa paperiversiona esimerkiksi kirjastoissa tai se voidaan postittaa
suoraan vastaajille. Kysely voidaan laatia tarpeen mukaan kohdentaen kysymyksiä eri aihepiireihin. Kyselyssä voi olla sekä väittämiä että avoimia kysymyksiä. Karttapalvelussa karttamerkinnöin voi merkata
esimerkiksi lempipaikan, rauhattoman paikan, meluisan paikan tai liikenteellisesti turvattoman paikan.
Palveluun voi myös laittaa valmiit reittiehdotukset, joita asukkaat voivat kommentoida ja määritellä
turvattomiksi tai miellyttäviksi. Lisäksi kyselyssä on hyvä olla avoimia kysymyksiä. Palvelussa voi olla
mahdollisuus katsoa ja kommentoida muiden jättämiä merkintöjä ilman kyselyyn vastaamista. Turvallisuuskyselyn tulokset analysoidaan ja mainituille kehittämiskohteille mietitään jatkotoimenpiteitä. Kyselyn jälkeen alueen asukkaille voidaan järjestää myös turvallisuuskävely, jossa kommentoituja paikkoja
käydään katsomassa paikan päällä eri tahojen yhteistyössä.
Turvallisuuskysely voi toimia kunnan turvallisuussuunnitelman pohjana. Kyselyn kautta saadaan kokemusperäistä tietoa alueista ja kuullaan alueen asukkaiden näkemyksiä turvallisuuteen ja viihtyvyyteen
liittyvistä kehittämiskohteista. Kysely myös lisää asukkaiden ja viranomaisten välistä vuoropuhelua. Kyselyn kautta saadaan keskitetysti tietoon korjaus- ja kehitystarpeita, joiden toimenpiteitä varten tarvitaan
viranomaistyötä.
Mallia kehittänyt: Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Ylä-Savon sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Turvallisuusyhteyshenkilö
Kylän nimetty, koulutettu ja vapaaehtoinen turvallisuusyhteyshenkilö tietää ja tuntee kylän ja kyläläiset.
Henkilöllä on tieto kylän resursseista, kuten siitä mistä löytyy moottorisaha, vene tai ensiaputaitoinen
kyläläinen. Hän tietää myös paikalliset turvallisuusorganisaatiot ja osaa hyödyntää niitä kyläturvallisuuden kehittämisessä. Henkilö aktivoi ja neuvoo kyläläisiä omatoimisessa varautumisessa sekä tuo
turvallisuusnäkökulman osaksi kylän järjestötoimintaa. Yhdyshenkilö on järjestämässä kylällä turvallisuustapahtumia kuten ensiapukoulutuksia. Henkilö toimii linkkinä kylän, pelastusalan viranomaisten
ja järjestöjen välillä.
Mallia kehittänyt: Kymenlaakson kylät ry / Arjen tukea ja turvaa kotikylältä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa -hankkeet, SPEK / Arjen turva harvaan asutuilla alueilla -hanke

Turvallisuuskävely
Turvallisuuskävelyn avulla voidaan lisätä turvallisuutta ja viihtyvyyttä kylässä. Kävely lisää vuorovaikutusta
ja keskustelua eri osapuolten välillä. Kävelyllä turvallisuutta heikentävät ja turvattomuutta aiheuttavat asiat
voidaan todeta paikan päällä, jolloin niistä keskustelu
on konkreettista.
Turvallisuuskävely on parin-kolmen tunnin mittainen
tapahtuma, jossa asiantuntijan opastuksella tehdään
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muutaman kilometrin kävelylenkki kylällä. Kävelyä voi edeltää turvallisuuskysely, jonka pohjalta kävelylenkki kuljetaan. Kävelylenkille osallistuvat paikalliset asukkaat, koska he tuntevat lähiympäristön
parhaiten. Olisi hyvä saada mukaan mahdollisimman laaja kirjo alueen asukkaista: lapsia, nuoria, työikäisiä, vanhuksia, maahanmuuttajia, uusia asukkaita, koko ikänsä alueella asuneita, liikuntarajoitteisia
asukkaita, vauvan vaunuja työntäviä vanhempia, pyöräilijöitä, kävelijöitä jne. Muina osallistujina voivat
olla esimerkiksi järjestöt, alueen yrittäjät, poliisi, aluehallintovirasto ja kunnan edustajat. Turvallisuuskävelyn aikana tarkastellaan huolta aiheuttaneita paikkoja ja tehdään ehdotuksia niiden kehittämiseksi.
Kävelyn aikana pohditaan esimerkiksi mistä löytyvät vaaranpaikat, mitä voimme yhdessä asioille tehdä,
tarvitaanko pusikoiden raivausta näkyvyyttä parantamaan, tarvitaanko tieosuuksille nopeusrajoitusten
alentamista tai onko asioita joista tulisi tehdä aloite viranomaisille. Pysähtymispisteillä voi keskustella
myös muista turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyvistä asioista. Kävelyn aikana voidaan myös valokuvata
ongelmakohtia.
Kävelyn jälkeen (joko välittömästi tai lähipäivinä) keskustellaan esiinnousseista asioita ja huomiot kirjataan ylös esimerkiksi kylän turvallisuussuunnitelmaan tai kyläsuunnitelman turvallisuus-osioon. Keskustelussa on hyvä pohtia tarvittavia toimenpiteitä asioiden kehittämiseksi ja suunnitella miten asioita
lähdetään viemään eteenpäin. Turvallisuuskävelyitä on hyvä pitää eri vuorokauden- ja vuodenaikoina.
Ensimmäisen kävelyn jälkeen on hyvä pitää 10‒12 kuukauden kuluttua seurantakävely.
Mallia kehittänyt: Kymenlaakson kylät ry / Arjen tukea ja turvaa kotikylältä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa -hankkeet, Helsingin kaupunki, Mannerheimin Lasten suojeluliitto / Lapsen turvaksi -hanke

Turvallisuusyhteistyö
Turvallisuusyhteistyön toimintamalli varmistaa yhteistyössä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa
ensiavun saannin koko kunnan alueella. Toimintamallin tavoitteena on kouluttaa Sonkajärvestä Suomen
ensiaputaitoisin kunta: tavoitteena on, että kahden vuoden kuluttua kuntalaisista viisi prosenttia osaa
antaa ensiapua. Keväällä 2014 Sonkajärvellä jo yli kolme prosenttia on käynyt ensiapukurssin. Mallissa
ensiapukursseja järjestetään yhteistyössä kansalaisopiston ja kyläyhdistysten kanssa eri puolilla kuntaa.
Kurssipaikkana voi olla esimerkiksi kylätalo.
Mallia kehittänyt: SPR / Sonkajärven ja Sukevan osastot

Turvallisuusyhteistyön toimintamalli
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Turvallisuushankkeiden toimia:
- turvallisuuskävely
- alkusammutuskoulutus
- ensiapukoulutus
- kyläturvallisuussuunnitelma
- esteettömyyskartoitus
- riskikartoitus
- paikkakoordinaattien haku
- kotivara-esittely
- asumisturvallisuuskartoitukset ja
tarkastajien kouluttaminen
- naapuriapurinkien perustaminen
- kylän resurssikartoitus

- pelastussuunnitelmien teko
- mielenterveyden ensiapu 1
- kyläpuhelinluettelon teko
- kyläturvallisuuskävely
- kylän turvallisuusasioiden yhteyshenkilön nimeäminen
- kylätalon kehittäminen häiriöitä
varten
- pelastusryhmien perustaminen
- järjestötoiminnan esittely (esim.
VAPEPA, SPR, VPK)
- opetusmateriaalit
(Laurikainen 2014.)

Suosituksia turvallisuushankkeille
Asukkaat asiantuntijoina: Kylien asukkaiden tulee saada vaikuttaa koulutussisältöihin ja
aihevalintoihin. Siksi hankkeisiin tulee jättää väljyyttä, joka mahdollistaa sopeutumisen
kyläläisten tarpeisiin. Sisältötoiveita tulee tiedustella kyläläisiltä etukäteen.
Kunta mukaan: Kyläturvallisuus on osa kunnan kokonaisturvallisuutta. Koska maaseudulla turvallisuuden tunnetta heikentää eniten pelko palveluiden heikkenemisestä, tulisi
kyläturvallisuustapahtumiin saada edustus pelastuslaitokselta ja/tai kunnan virkamiehistöstä. Kyläturvallisuussuunnitelmiin liittyvää vastavuoroisuutta tulee kehittää.
Monipuoliset tapahtumat, yksinkertaistettu turvallisuusasia: Onnistuneissa tapahtumissa
turvallisuusasia kytkeytyy laajempaan hyvinvointiteemaan ja tarjolla on muutakin kiinnostavaa ohjelmaa, kuten vaikkapa tanssit. Vähemmän on enemmän valitessa tapahtumassa käsiteltäviä turvallisuusaiheita.
Kouriintuntuvaa tekemistä: Tapahtumissa tulee välttää esitelmöintiä ja keskittyä konkreettiseen yhdessä tekemiseen. Opetusmateriaalin tulee olla yksinkertaista ja vuorovaikutteisuuteen ohjaavaa.
Syrjässä syrjäytyneiden muistaminen: Tapahtumien järjestämisen lisäksi tulee olla vaihtoehtoinen ja henkilökohtaisempi lähestymistapa kylätoiminnasta syrjässä olevia varten.
Tällöin yhteistyön merkitys korostuu mm. kotipalvelun ja diakonityön kanssa.
Pääsy turvallisuusverkostoon: Hankkeen päättyessä kiinnostuneille asukkaille tulisi tarjota mahdollisuus jatkaa yhteisöllisen turvallisuustyön harrastamista. Alueella toimivien
järjestöjen toimintaa tulisi esitellä mahdollisuutena osallistua kyläturvallisuuden jatkokehittämiseen.
(Laurikainen 2014.)
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7.

Terveyden edistäminen kylillä
Liikuntaan, ravintoon, päihteisiin ja muuhun terveyden edistämiseen liittyvällä
valistuksella on pitkät perinteet, myös maaseudulla. Uudet mediat ja teknologiat tarjoavat entistä paremmat keinot vaikuttavaan viestintään ja laajentavat
perinteistä terveyden edistämisen kenttää. Tunnetusti terveyttä pidetään yksilön hyvinvoinnin kannalta tärkeimpänä tekijänä. Terveydellä on myös sosiaalisia ja yhteisöllisiä ulottuvuuksia, joten sillä on myös vaikutuksensa yhteisöön.
Terveet yksilöt muodostavat terveen yhteisön ja terveyden edistämistä voidaan
tehdä myös yhteisöllisesti. Perinteinen kylätoiminta taipuu innovatiivisuudessaan ja paikallisyhteisön toimintaympäristössä toimiessaan myös terveyden
edistämiseen ja vapaaehtoistoimijoitten jaksamiseen tähtäävän toimintaan.
Toimintaa voidaan edelleen tehostaa lisäämällä ja tiivistämällä verkostoyhteistyötä.

Terveysmittaukset voi helposti liikuttaa sinne missä on mitattavat.

Kuntopiirikortit
Kuvallisten kuntopiirikorttien avulla voidaan liikuntaryhmiä järjestää paikoissa, joissa ei ole vakituista
liikuntaryhmän ohjaajaa. Korteista löytyy sanalliset ja kuvalliset ohjeet liikkeisiin. Liikuntaryhmiä voidaan järjestää omatoimisesti ja vertaisohjaajaperiaatteen mukaan korttien avulla.
Mallia kehittänyt: Kainuun Liikunta ry / Kylät liikkeelle -hanke
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Liikuntavankkuri
Liikuntavankkuri on kiertävä terveys- ja liikuntapalvelu, jossa voidaan järjestää kehonkoostumusmittauksia, lihaskuntotestejä, liikunta- ja ravitsemusneuvontaa ja lajiesittelyjä. Yhteistyössä terveysalan järjestöjen kanssa toteutettuna voidaan liikuntavankkurin kautta järjestää myös verensokerinmittausta ja
verenpaineen mittausta.
Mallia kehittänyt: Kainuun Liikunta ry / Kylät liikkeelle -hanke

Matalan kynnyksen liikunta aktivoi nuoria
Matalan kynnyksen liikuntaryhmän tarkoituksena on tukea nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa, osallistaa nuoria aktiivisiksi kansalaisiksi sekä edistää nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Toimintamallissa toiminnan suunnittelu ja organisointi lähtee nuorista. Nuorten kanssa toimivat toimijat kartoittavat liikuntapalvelutarpeita. Nuori kertoo tarpeensa nuoriso-ohjaajalle tai muulle nuoren kanssa
toimivalle henkilölle. Ohjaaja ja nuori keskustelevat esille tulleesta tarpeesta ja kiinnostuksesta aktiiviseen
toimintaa. Nuori, joka on tuonut asian esille, tiedustelee myös muiden nuorten kiinnostusta aloittaa
toiminta sekä kokoaa ryhmän yhteen. Nuori myös ottaa yhteyttä ohjaajaan toiminnan aloittamiseksi
käytännössä. Nuoret ja ohjaaja kokoontuvat yhteen ja suunnittelevat toimintaa, tavoitteita, pelisääntöjä ja
valitsevat vastuuhenkilöt toiminnalle. Tämän jälkeen nuoret voivat aloittaa säännöllisiin kokoontumisiin
perustuvan liikuntatoiminnan, jota nuoret itse organisoivat ja josta ovat itse vastuussa. Ryhmän toiminnasta vastuussa olevat nuoret tapaavat ohjaajaa säännöllisesti ja ohjaaja tukee ryhmää tarpeen mukaan.
Mallia kehittänyt: Kuusamon kaupunki / Hyrrä-hanke

Nettijumppa
Verkossa järjestettävät ryhmäliikuntatunnit mahdollistavat
jumpan järjestämisen alueilla,
joilla ei ole omaa liikuntaryhmän ohjaajaa. Reaaliaikaisessa
nettijumpassa jumppaajat voivat
osallistua jumppaan netin välityksellä. Jumppa voidaan järjestää esimerkiksi päivällä vartin
mittaisena taukojumppana tai ilta-aikaan liikuntaryhmänä, joka
kokoontuu kylätalolla tai muussa kylän yhteisessä kokoontumispaikassa. Nettijumpan avulla
liikuntaryhmiä voidaan järjestää
useaan eri paikkaan yhtä aikaa.
Jumppa voi myös olla nettiin
tallennettu videotiedosto, jonka
mukaan jokainen voi jumpata
milloin vain.

Kainuun Liikunta ry on järjestänyt ryhmäliikuntaa kylillä
netin kautta.

Mallia kehittänyt: Kainuun Nuotta ry, Kainuun Liikunta ry / Haasta Itsesi Kunnolla -hanke, Vilima
-hanke, Kotihoitoa tukevat etäpalvelut KATE-hanke
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Sporttivaunu
Sporttivaunu mahdollistaa eri liikuntalajien harrastamisen paikoissa, joissa ei ole pysyvää urheilukenttää
tai välineistöä harrastaa eri liikuntalajeja. Sporttivaunu on pakettiauto tai peräkärry, joka on varustettu yleisurheiluun liittyvällä välineistöllä kuten seiväshyppypatjoilla ja -telineillä, keihäillä ja palloilla.
Välineistön avulla voidaan haja-asutusalueiden asukkaille, sekä lapsille että vanhemmille, tarjota mahdollisuus harrastaa urheilua omalla kylällä. Sporttivaunua kuljettaa koulutettu ohjaaja, joka myös ohjaa
liikuntatunnit. Vaunun voi tilata käyttöönsä esimerkiksi koulut, päiväkodit, tapahtumajärjestäjät tai yksityiset henkilöt. Vaunun voi tilata käyttöönsä esimerkiksi syntymäpäiville, koulun liikuntatunnille tai
työpaikan hyvinvointipäivään.
Mallia kehittänyt: Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Verkkopainonhallintakurssi
Verkkopainonhallintakurssi mahdollistaa osallistumisen painonhallintaryhmään myös alueilla, joissa ei
ole säännöllisesti kasvokkain kokoontuvaa painonhallintaryhmää. Verkkoryhmää ohjaa koulutettu ohjaaja.
Verkkoryhmässä aloituskokous järjestetään kasvotusten, jolloin harjoitellaan verkkopalvelun käyttöä ja keskustellaan painonhallinnasta. Tämän jälkeen ryhmän kokoontumiset tapahtuvat pääasiassa verkkopalvelun
kautta. Verkkopalvelussa on viikoittainen painonhallintaan liittyvä teema. Osallistujilla on mahdollisuus
keskustella verkkopalvelussa ohjaajan ja muiden ryhmäläisten kanssa. Aktiivinen verkkovaihe kestää noin
kaksi kuukautta, jonka jälkeen voidaan järjestää seurantatapaamisia tarpeen vaatiessa.
Mallia kehittänyt: Satakunnan Sydänpiiri ry / Verkkopuntari eHealt -hanke ja Verkkopuntari eHealt -jatkohanke

Vertaisohjaajaperiaatteella toimivat liikuntaryhmät
Kyläyhdistys voi organisoida liikuntaryhmiä esimerkiksi kylätalolla tai -koululla vertaisohjaajaperiaatteella. Liikuntaharrastuksista kiinnostuneet kyläläiset toimivat vuorotellen liikuntaryhmän ohjaajina.
Toiminnan kautta myös syrjäisille alueille voidaan luoda jatkuvaa, monipuolista liikuntatoimintaa.
Koulutusta ja opastusta vertaisohjaajille voidaan järjestää yhteistyössä kunnan liikuntapalveluiden tai
liikuntaseurojen kanssa.
Mallia kehittänyt: Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys POKO ry

Yhdistykset liikuntapaikkojen ylläpitäjinä ja liikuntapalvelujen tuottajina
Yhdistysten roolia palvelutuottajina voidaan lisätä yhdistysten ja kuntien yhteistyöllä. Kunnat voivat
ulkoistaa liikuntapaikkojen, -reittien ja uimarantojen ylläpidon ostamalla palvelut liikuntaseuroilta, jotka
vastaavat ylläpidosta sopimuksen mukaan. Työnjakoa yhdistysten ja kuntien välillä voidaan jakaa myös
niin, että kunnat vastaavat liikuntapaikkojen ylläpidosta, varusteista, välineistä ja käyttövuoroista, mutta
sisällön liikuntapalveluihin tuottavat yhdistykset. Täydellistä palvelukumppanuutta liikuntaseurojen ja
kuntien välillä voidaan tiivistää ostopalvelusopimuksilla ja palvelukumppanuuksilla, joissa liikuntaseurat
tuottavat kaikki kunnan liikuntapalvelut ja vastaavat myös urheilupaikkojen ylläpidosta.
Mallia kehittänyt: Someron Liikunta ry, Someron kaupunki, Valtimon Vasama ry, Valtimon kaupunki,
Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys POKO ry, Jyväskylän kaupunki
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8.

Viihtyisä ja turvallinen kyläympäristö
Miellyttävä asuinympäristö on yksi viihtyvyyden kulmakivi, jonka kautta
asukkaiden elämänlaatu ja hyvinvointi paranevat. Asuin- ja luonnonympäristöstä huolehtimisen kautta viihtyvyys ja turvallisuus lisääntyvät. Kyläympäristö muodostaa osan kylän identiteetistä, ympäristö on yhteisöllisen identiteetin
fyysinen osatekijä. Kyläympäristön kunnostaminen on yhteisöllistä toimintaa
ja se voi aktivoida uusia toimijoita mukaan kylän yhteisen hyvän säilyttämiseen. Kylän menneisyys, tapahtumat ja kulttuuri voi ilmentyä kylän maisemissa ja ympäristössä, jolloin ympäristöstä huolehtiminen on myös kylän kulttuurista ja historiasta huolehtimista. Kylän paikat voivat tarjota mahdollisuuksia
kylämatkailun ja tapahtumajärjestämisen kehittämiseen. Kunnostamistoimet
voivat myös lisätä olemassa olevien rakennusten ja muun infran hyötykäyttöä.
Huolehtiminen luonnonympäristöstä voi lisätä harrastusmahdollisuuksia kylissä. Viihtyisä kyläympäristö on kylän paras käyntikortti, myös uusien asukkaiden houkuttelussa.

Omasta kylästä voi kertoa tienvarsikylteillä.
Tervetuloa meidän kylään!

Karttakysely kylän tulevaisuuden suunnannäyttäjänä
Internetpohjaisen karttakyselyn avulla voidaan kerätä mielipiteitä alueen tulevaisuuden maisemasta ja
kehityksestä. Karttakysely on mielipidekysely, joten sillä ei ole juridista vaikutusta päätöksentekoon tai
aluesuunnitteluun, mutta se antaa kaikille avoimen mahdollisuuden pohtia alueen erityispiirteitä ja tulevaisuuden kuvaa.
Palvelussa kartalle merkataan alueen erityiset paikat, kuten hienot maisemat, erikoiset muodostelmat,
lähteet, rauniot, muinaispaikat ja ohikulkijan pysäyttävät kohteet. Seuraavaksi kartalle merkataan mahdollisia tulevaisuuden asuinalueita ja -paikkoja jo olemassa olevien paikkojen lisäksi. Viimeisimpänä
palvelussa pohditaan muuta alueen kehittämistä, kuten palveluita, työpaikkakeskittymiä, liikuntareittejä,
kevyenliikenteen väyliä ja liikuntapaikkoja. Palvelussa on toivottavaa, että jokainen kommentoisi omia
merkintöjään. Myös muiden jättämiä merkintöjä voi kommentoida.
Mallia kehittänyt: Vihtijärven kyläyhdistys/VITAL-hanke
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Kyläkävely
Kyläkävelyllä saadaan tietoa kylämaiseman menneisyydestä ja kehittymisestä sekä miten kylän ympäristöä halutaan kehittää. Kävelyn kautta syntyy ehdotuksia käytännön kunnostustoimiin ja jatkotoimenpiteisiin. Lisäksi kävelyn avulla voidaan välittää tietoa kyläympäristöön liittyvistä rahoitus- ja tukimahdollisuuksista ja kylämaisemahankkeista. Kyläkävelyn kautta saadaan tietoa kuntaorganisaatioon
välitettäväksi. Kyläkävelyn kautta asukkaat voivat yhdessä tutustua oman kylän historiaan, ympäristöön
ja ympäristönhoitoon.
Kävely kestää pari-kolme tuntia ja sen ohjaa maisemanhoidon asiantuntija. Ulkopuolisen asiantuntijan
avulla vältetään kotipaikkasokeus ja kyläläisten tiedon kautta saadaan alueen asiantuntijoiden näkemys.
Kävelyreitti suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa ja ennen kävelyä voidaan selvittää taustatietoja
alueesta ja sen historiasta sekä maisemista. Reitin varrella on pysähtymispaikkoja, joissa pohditaan mitkä
ovat oman kylän arvokkaimmat piirteet ja mitkä asiat kaipaavat kehittämistä. Kyläkävelyllä ei puututa
maanomistusoloihin tai yksityisiin pihoihin. Kyläkävelyn aikana tai pian sen jälkeen kirjataan ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä esimerkiksi maisemanhoitoon liittyen.
Mallia kehittänyt: Pro Agria / Maa- ja kotitalousnaiset / Maisemapalvelut, Lapin ja Kainuun ELY-keskukset /
Maisemat ruotuun -hanke

Kylän paikkaperusteinen tiedonkeruu
Kokoamalla tietoja alueesta, kylästä tai rajatusta merkityksellisestä paikasta (joki, harju, kyläraitti, järvi
ym.) voidaan luoda uusia toimijaverkostoja, lisätä yhteistoimintaa ja luoda uusia tapahtumasisältöjä
alueelle. Tiedon kokoamisessa on hyvä käyttää apuna erilaisia teemoja, kuten luonto, historia, kulttuuri,
perinteet ja modernit ilmiöt. Tietojen pohjalta voidaan luoda tapahtumatarjontaa, luentoja, työnäytöksiä,
uusia tuotteita, koulutuksia tai sisältöä vanhoihin tapahtumiin. Tietojen pohjalta voidaan myös luoda
teemareittejä kyläympäristöön tai laatia kylän kansantieteellinen kartta. Tietoja voidaan hyödyntää kyläkirjan tai -suunnitelman laatimisessa.
Mallia kehittänyt: Arvenmäki-Asemamäki asukasyhdistys ry / Jämsänjoki Virtaa! -hanke, Hankasalmen
4H-yhdistys / Mennyttä etsimässä -hanke

Maisemanhoidon haastekampanja
Haastekampanjan avulla voidaan aktivoida kylien yhdistyksiä ja toimijoita mukaan maisemanhoitoon.
Haastekampanjaa koordinoiva taho haastaa kaikki alueen kylät mukaan maisemanhoitotalkoisiin, jotka
voivat olla yksittäinen toimenpide tai osa maisemanhoitosuunnitelman toimenpiteitä. Kylät ilmoittavat
koordinaattorille halukkuutensa osallistua kampanjaan. Osallistumalla haastekampanjaan kylät voivat
saada tukea koordinoivalta taholta esimerkiksi talkoolaisten vakuutusmaksuihin, kahvitukseen ja talkoissa käytettyjen koneiden polttoainekustannuksiin.
Mallia kehittänyt: Lapin ELY-keskus ja Kainuun ELY-keskus / Maisemat Ruotuun -hanke

Maisemanhoitosuunnitelma
Maisemanhoitosuunnitelma ohjaa alueen maisemanhoidollisia toimenpiteitä. Suunnitelman tavoitteena
on edesauttaa kylän omaleimaisuuden ja maiseman eri osatekijöiden säilyttämisessä sekä turvata alueen
kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Maisemanhoitosuunnitelma huomioi alueen historian
ja erityispiirteet. Suunnitelma laaditaan ulkopuolisen asiantuntijan ohjauksella yhteistyössä alueen eri
toimijoiden ja kyläläisten kesken. Suunnitelmassa määritellään maiseman nykytila ja tavoitetila, johon
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säännöllisillä hoitotoimenpiteillä tähdätään. Suunnitelmaan liitetään valokuvia ja karttoja toimenpiteiden ja alueiden täsmentämiseksi. Suunnitelmaan kirjataan kohteet, joihin toimenpiteet kohdennetaan.
Kohteina voivat olla muun muassa maisemakokonaisuudet, tieturvallisuutta vaarantavat pusikot, rannat,
kiviaidat ja vieraslajit. Suunnitelmaan voidaan kirjata kylämaiseman yhtenäistäviä tekijöitä, kuten postilaatikkoryhmien ja linja-autokatosten ulkoasua. Suunnitelmaan kirjataan hoitotoimenpiteet aikatauluineen ja toteuttajineen. Suunnitelmaan kirjataan myös toimenpiteiden kustannusarvio ja toimenpiteiden
rahoittaminen, sillä suunnitelma tähtää usean vuoden peräkkäiseen maisemanhoitoon.
Mallia kehittänyt: Lapin ELY-keskus ja Kainuun ELY-keskus / Maisemat Ruotuun –hanke

Maisemankunnostuskilpailu
Kylien maisemien ehostamiseksi voidaan järjestää maisemankunnostuskilpailu. Kilpailuun ilmoittautuvat kylät suorittavat maisemanhoidollisia toimia tärkeiksi katsotuissa kohteissa omassa kylässään.
Maisemanhoidontoimenpiteiden toteuttamiseksi kylässä voidaan järjestää esimerkiksi moottori- ja raivaussahan käyttökoulutusta. Toimenpiteiden jälkeen kylämaisemat valokuvataan ja kuvista järjestetään
valokuvanäyttely. Kilpailun voittaja voidaan valita asiantuntijalausunnon tai yleisöäänestyksen perusteella. Voittaja julkistetaan esimerkiksi kylän kesätapahtumassa.
Mallia kehittänyt: Tammelan Kylät ry / Toimivat kylät -menestyvä kunta -hanke

Paikalliset retkikohteet –löytöretkiä lähelle
Paikallisten pienien retkikohteiden ympärille voidaan rakentaa verkosto, joka lisää lähialueen kohteitten
tunnettuutta ja käyttöä. Lähiretkikohteet kokoamalla yhteen voidaan alueen sisällä yhteistyössä luoda
palvelu, johon on koottu muun muassa pienet paikalliset retkikohteet reittiohjeineen, laavut, uimarannat,
näkö- ja lintutornit, luontopolut, kirpputorit ja suoramyyntitilat. Palveluun voidaan lisätä myös kausiluonteisia kohteita, kuten pulkkamäkiä, kevättulvia tai upeita ruskamaisemia. Palvelulle voidaan luoda
myös seikkailijahahmo, joka ehdottaa viikoittain ajankohtaista retkikohdetta. Hahmon avulla voidaan
palveluun myös luoda kysymyspalsta, jossa retkikohteista kiinnostuneet voivat esittää kysymyksiä ja
hahmo vastaa kysymyksiin.
Mallia kehittänyt: Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry & Suupohjan kehittämisyhdistys ry &
Yhyres-kehittämisyhdistys ry / Kyläköörissä on itua! –hanke

Mitä alkaa kun taajama
päättyy?

Tällaisia postilaatikkorivejä kaipaillaan monelle
kylälle.
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Tontti- ja talopörssi
Kylän tontti- ja talopörssi on keskitetty markkinointi- ja tiedonkeruukanava, jonka kautta potentiaaliset muuttajat voivat kartoittaa alueen tontti- ja talotarjontaa. Pörssin perustamisvaiheessa kartoitetaan
alueen myytävät kiinteistöt ja niiden yleisilmettä voidaan siistiä talkoilla. Pörssille nimetään koordinaattori, tonttivastaava, esimerkiksi kyläyhdistyksen toimihenkilöistä. Koordinaattorin tehtävän on huolehtia
kyläyhdistyksen kotisivuilla olevan pörssin ajantasaisuudesta ja tiedottamisesta. Markkinoinnissa on
luontevaa tehdä yhteistyötä kunnan kanssa, jolloin kunta voi linkittää tonttipörssin omille kotisivuilleen.
Tarvittaessa kunnan kanssa voidaan jo etukäteen selvittää esimerkiksi kaavoitukseen liittyviä asioita,
jolloin tieto voidaan antaa potentiaalisille muuttajalle jo heti tämän kiinnostuttua pörssin kohteesta.
Mallia kehittänyt: Venesjärven kyläyhdistys ry / Venesjärvi -tie uusiin koteihin -hanke, Letkun kylä,
Oinasjärventien kyläyhdistys ry, Vuonisjärven kyläyhdistys ry, Virtain kylien kehittämisyhdistys ry, Ruhtinansalmen kyläyhdistys ry, Sodankylän kunta / Elämää Sompion kyliin -hanke

Uuden kyläläisen huomioiminen
Uuden kyläläisen muuttaessa kylään ja kuntaan on tärkeää huomioida uudet asukkaat ja toivottaa heidät tervetulleeksi kyläyhteisöön. Tulomuuttajan palvelumallin tavoitteena on kotouttaa alueen uudet
asukkaat ja kehittää palveluita tulomuuttajien tarpeita vastaamaan. Mallissa on kuvattu kaaviolla tiedontarpeet, joita tulomuuttajille, muuttoa harkitsevilla ja kesäasukkailla voi olla. Tiedontarpeet ilmentävät
kylän ja kunnan avoimen ja aktiivisen viestinnän roolia uusien asukkaiden houkuttelussa. Kunnan ja
seutukunnan verkkotiedotuksen ja esittelymateriaalin tulee olla ajantasaista. Kunnan kotisivuilla tulisi
olla tulomuuttajan tietopolkuja eli sivut laaditaan niin, että kuntaa tai aluetta tuntematon henkilö löytää
sivuilta tarvitsemansa tiedon. Kunnalla on hyvä olla tulomuuttajan yhteyshenkilö, joka pystyy auttamaan
tulomuuttajaa ”yhden luukun periaatteella”. Kunnan tulisi lähettää muuttoa harkitsevalle ja muuttaneille
tervetulopaketti, joka on räätälöitävissä eri ihmisryhmien tarpeet huomioiden: lapsiperhe kaipaa erilaista
tietoa kuin senioripariskunta. Tervetulopaketissa tulisi olla kylään muuttajan opas, jossa on perustiedot
kylästä, kunnasta, palveluista, yhdistystoiminnasta ja harrastusmahdollisuuksista. Kyläyhteisön vastuu
uuden muuttajan kotouttamisessa on tärkeä. Uuden asukkaan tulee tuntea olevansa tervetullut kyläyhteisöön, mutta molemminpuolinen tutustuminen on tärkeää. Muualta muuttava muodostaa ensimmäiset
mielikuvansa kylästä verkkosivujen ja esitteiden perusteella, joten verkkosivujen tulee olla ajantasaiset ja
kattavat. Toisena mielikuvaa muokkaavat kiinteistönvälittäjän, tonttimyyjän tai vuokranantajan antama
tieto. Kylän lähestyttävyyttä voidaan lisätä nimeämällä tonttiyhdyshenkilö tai kyläemäntä / -isäntä, jonka
puoleen voi kääntyä asumiseen liittyvissä seikoissa ennen muuttoa. Kylän markkinoinnin apuna voidaan
käyttää kylään sijoittuvia tarinoita, kertomuksia ja perinneaineistoa.
Tervetuloa meidän kylään! -toimintamalliin on koottu vinkkejä kylätoimijoille uusien asukkaiden houkutteluksi. Muuttajan palveluita ovat: kunnan kotisivut, kunnan tervetuloa -paketti, kylän kotisivut ja
facebooksivut, kylän ilmoitustaulu, kyläesite ja -kirje, talkooapua muuttoon, muuttajan etupaketti ja
henkilökohtainen huomioiminen. Vinkit kylätoimintaan ovat: verkkosivujen päivitys rutiiniksi (esimerkiksi kylän nuorten vastuulla), kyläesitteet kiinteistövälittäjille, tonttiyhdyshenkilön nimeäminen, Tervetuloa -paketin vieminen muuttajalle, kyläkummin nimeäminen ja muuttajan vahvuudet kylätoimintaa
hyödyttämään. Kotouttamis- ja markkinointivinkkejä ovat: Tervetuloa meidän kuntaan -kirje ja -video,
avoimia tontti- ja asuntokatselmuksia, kiertoajeluja ja tutustumiskierroksia, avoimien ovien tilaisuuksia
ja kutsuja tilaisuuksiin, tonttiarpajaiset, muuttajan etukupongit ja tarjouskampanjat sekä yritykset mukaan yhteistyöhön.
Mallia kehittänyt: Aisapari ry / KOTOPESÄ -Maaseutuasumisen messutapahtuma Järviseudulla 2014
-hanke, Sodankylän kunta / Elämää Sompion kyliin -hanke, Ystäväympyrä ry / Lähellä on tilaa -Hjärterum -hanke, Pelkosenniemen kunta / Pelkosenniemen kylät -kehittämishanke
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9.

Yhdistyskoulutukset ja yhdistystoimijoiden
hyvinvointi
Vapaaehtoistoiminta perustuu siihen, että se antaa ihmiselle enemmän kuin
kuluttaa. Erityisesti yhdistystoiminnan ja hankkeiden vetovastuussa olevien
vapaaehtoispanos saattaa muodostua kohtuuttoman suureksi, mistä seuraa
toimijoiden väsyminen sekä toiminnan ja toimimattomuuden vuoristorata.
Aktiivisuus kasaantuu muutamalle aktiivitoimijalle, joiden jaksamisen vähentyessä myös toiminta vähenee. Paikalliskehittämisessä on aina huolehdittava
riittävästä tehtävien jaosta, vertaistuesta ja jaksamisen huolehtimisesta. Kehittämällä yhdistyksen sisäistä työnjakoa ja jakamalla vastuita voidaan lisätä
vapaaehtoistoimijoiden jaksamista. Tueksi yhdistyksille järjestetään eri tahojen järjestämiä koulutuksia, joissa käydään läpi esimerkiksi yhdistyksen perustoimia, verotusta ja sisäistä ja ulkoista viestintää. Maaseudunkehittäjätahot
tarjoavat myös tukeaan esimerkiksi kyläsuunnitteluun ja tiedottamiseen liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi yhdistyksille tulisi olla tarjolla ulkopuolista tukea
yhdistyksen sukupolvenvaihdos-prosessiin. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta tulee löytyä tehtäviä, joista myös nuoret voivat ottaa vastuu ja näin päästä sisään
vapaaehtoistoimintaan.
Vapaaehtoistoiminta vaatii toimijoilta käytännön tekemisen lisäksi kykyä
tunnistaa ja huomioida hiljaisempien toimijoitten mielipiteet ja toimintatavat. Aktiivisten toimijoiden innostus ei saa peittää alleen muiden toimijoiden
näkemyksiä ja piilevää aktiivisuutta. Aktiivitoimijoiden aktiivisuuden pitäisi
innostaa myös muita ihmisiä vapaaehtoistoimintaan, ei pelottaa tai lytätä uusien toimijoiden kiinnostusta vapaaehtoistoimintaa kohtaan. Yhdistysten kannattaa aika-ajoin pohtia oman yhdistyksen toimintatapoja, kehittää toimintaa
uusia toimijoita houkuttelevaksi ja kokeilla uusia yhteistyömalleja. Vertaisoppiminen yhdistysten välillä ja ulkopuolisen kehittäjän hyödyntäminen voivat
luoda yhdistyksen toiminnalle uusia uria.

Pohjois-Karjalan Järjestöpäivillä yhdistystoimijoiden
koulutus-ja virkistystoiminta on yhdistettynä.
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Kylätoiminnan kiertokoulu
Kylätoiminnan kiertokoulun tavoitteena on lisätä kylien toimintaosaamista sekä jakaa kylätoiminnan
vastuuta eri yhdistystoimijoiden välillä. Kiertokoulussa kyläyhdistyksille järjestetään koulutusta osallistujien tarpeiden mukaan esimerkiksi tiedottamisesta, verotuksesta, tapahtumajärjestämisestä, kyläsuunnittelusta, maankäytöstä, kulttuurista ja ympäristönhoidosta. Koulutusta järjestetään iltaisin tai
viikonloppuisin muutaman tunnin mittaisina tilaisuuksina. Tarkoituksena on, että kyläyhdistys sitoutuu
kiertokouluun yksittäisten toimijoiden sijaan. Tavoitteena on, että ainakin yksi yhdistyksen jäsen on
mukana kussakin kiertokoulutilaisuudessa, jolloin työnjako ja osaaminen jakautuu yhdistyksen sisällä.
Koulutusmateriaaleista yhdistykset voivat koostaa itselleen opetuskansion. Koulutuksen läpikäyneille
yhdistyksille jaetaan todistus osoituksena kylätoiminnan kiertokouluun osallistumisesta. Kylätoiminnan
kiertokoulun ideaa voidaan helposti soveltaa niin, että se sopii eri toimialojen yhdistyksille (”yhdistystoiminnan kiertokoulu”).
Mallia kehittänyt: Varsinais-Suomen Kylät ry / Kylätoimintapassi –koulutusta kylille -hanke

Paikallisyhdistyksen kehittämisilta
Kehittämisillassa yhdistyksen hallitus ja mahdollisesti muut aktiivitoimijat arvioivat toimintaansa sekä
miettivät toiminnan painopisteitä ja kehittämiskohteita. Arvioimalla toimintaa saadaan toiminnasta
tavoitteellista sekä toimijoiden jaksamisen huomioivaa seuratoimintaa. Kehittämisilta kestää noin 2‒3
tuntia ja sen aikana mietitään toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on saada aikaan
keskustelua ja erilaisia näkökulmia yhdistyksen toimintaan. Kehittämisillassa voidaan käyttää myös erilaisia harjoituksia tai leikkejä vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytymiseksi. Kehittämisillan työkaluna voidaan käyttää myös itsearviointilomaketta, jonka jokainen aktiivitoimija on täyttänyt jo etukäteen
ennen varsinaista kehittämisiltaa. Illan vetäjä on jo koonnut lomakkeiden sisällön yhteen ja yhdessä
keskustellen lomakkeen väittämät käydään läpi. Keskustelua on syytä käydä ainakin niiden väittämien
kohdalla, jotka ovat saaneet paljon kehittämisehdotuksia tai joissa vastaajien näkemykset ovat keskenään
ristiriitaisia. Keskustelusta on hyvä pitää muistiinpanoja. Kehittämisillan lopuksi mietitään miten kehittämiskohteita lähdetään konkreettisesti viemään eteenpäin tulevassa toiminnassa.
Mallia kehittänyt: Kehitysvammaisten tukiliitto ry

Aktiivisia toimijoiden muistaminen on aina paikallaan. Pohjois-Karjalan Vuoden kylä
2013 -palkinto matkasi Rasimäkeen.
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10. Yhteistyöstä voimaa ja resursseja
Yhdistysten välinen yhteistyö on usein tapahtumapainotteista yhteistoimintaa. Yhdistykset kilpailevat keskenään niukista resursseista, kuten aktiivisista
yhdistystoimijoista, tapahtumiin osallistujista ja toimitiloista. Kyse ei ole vain
resurssikilpailusta. Kyse on asenteista, toimintatapojen eroista ja perinteistä.
Murtamalla näitä asenteita ja näkemällä järjestöyhteistyön edut saataisiin
kansalaistoiminnasta entistä ehompaa ja vaikuttavampaa. Naapuriyhdistyksen erilaiset toimintatavat voivatkin avata omat silmät: ai noinkin voi tehdä
ja se toimii! Myös oman yhdistyksen toimivia ratkaisuja voi jakaa eteenpäin.
Yhteiskunnallisessa muutoksessa järjestökentälle on kaavailtu entistä isompaa roolia muun muassa palvelutuotannossa ja vaikuttamiskanavana. Onko
tapahtumapainotteinen järjestökenttä valmis uusiin haasteisiin? Millaisia
muutoksia järjestökentässä tarvitaan, että uudet haasteet saadaan selätettyä?
Muutosta tarvitaan niin yhdistysten sisällä että yhdistysten välillä. Yhdistysten
välinen yhteistyö lisää resursseja ja vähentää toiminnasta aiheutuvia kuluja.
Lisäksi yhteistyö lisää vaikuttavuutta ja tuo uusia ulottuvuuksia järjestötoimintaan. Yhteistyötä on helpointa toteuttaa saman ala yhdistysten kesken,
mutta luovinta se lienee eri alojen yhdistysten välillä.
Kylien viestintäverkosto
Kylien viestintäverkoston tavoitteena on koota alueen (kunta, seutukunta, maakunta) kylätoimijoita yhteen positiivisen ja maanläheisen maaseutuaiheisen viestinnän tehostamiseksi. Tavoitteena on toiminta,
jonka avulla maaseudun ja kylien asioita voidaan nostaa säännöllisesti ja monipuolisesti esille mediassa.
Lisäksi viestintäverkosto lisää kylien välistä viestintää ja yhteistyömahdollisuuksia. Verkoston kautta
voidaan myös vähentää kyläyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien työtä, mikäli alueen asukkaat innostuvat itse viestimään maaseutuaiheista aktiivisesti.

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kyläili JAKE-hankkeen luona. Tsemppiä toimintaan!
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Viestintäverkostoa koordinoi koordinaattori,
jonka apuna alueella ovat aluevastaavat. Aluevastaavat kokoavat lähiseudultaan mahdollisimman
laajan verkoston viestimään ruohonjuuritason
kyläasioista. Verkostoon voi osallistua kaikki
maaseutuviestinnästä kiinnostuneet. Laajalla
osallistujapohjalla saadaan viestintää eri näkökulmista. Verkostolle järjestetään myös koulutuksia
esimerkiksi viestinnän perusteista. Verkosto on
hyvä tutustuttaa sekä paikallisiin että maakunnallisiin medioihin esimerkiksi vierailujen avulla. Verkosto voi tehdä yhteistyötä paikallisten ja
alueellisten medioiden kanssa, jolloin verkostoon
kuuluvat voivat esimerkiksi kirjoittaa lehtijuttuja
paikallislehteen.

Yhteistyössä tärkeää on myös leikkimielinen
yhdessäolo.

Mallia kehittänyt: Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Suomen aluekeskus / Uutispuuroa –maaseututiedotushanke, Ylä-Savon Veturi ry, Iisalmen Sanomat

Vapaaehtoisfoorumi ja järjestöfoorumi
Vapaaehtoistyön foorumin ja järjestöfoorumin tavoitteena on lisätä yhdistysten keskinäistä sekä yhdistysten ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Foorumi luo myös mahdollisuuden
selvittää yhdistysten mahdollisuuksia toimia palvelujen tuottajana ja esitellä toimintaansa viranhaltijoille.
Foorumi voidaan järjestää esimerkiksi kunta- tai maakuntatasolla.
Foorumissa julkinen sektori (kunta tai maakuntaliitto tms.) ja alueen yhdistykset kokoontuvat säännöllisesti yhteen keskustelemaan ja suunnitelmaan yhteistyötä. Jokaisessa tapaamisessa on ennalta sovittu
keskustelun aihe ja foorumiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia alustajia pohjustamaan keskustelua.
Foorumi voidaan jakaa myös pienempiin työryhmiin toimialoittain ja teemoittain. Työryhmiä voivat olla
esimerkiksi liikunta, kulttuuri / taide, hoiva / virkistys / mielenhyvinvointi ja asuminen / ympäristö. Työryhmille voidaan oman toimialan lisäksi sopia yhteinen näkökulma tai painopiste. Lisäksi työryhmille
nimetään vastuuhenkilöt yhdistyksistä ja kunnan viranhaltijoista. Koollekutsuja tai vetovastuussa oleva
taho on hyvä nimetä ennalta ja järjestelyvastuuta voidaan kierrättää osallistujien kesken.
Mallia kehittänyt: Karkkilan kaupunki / Vapaaehtoistyön kehittämisen hanke, Suomen Setlementtiliitto
ry / Uusi paikallisuus –hanke, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry / Jämsän voimavara –Yhdessä enemmän!
–kehittämishanke, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto / Järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Yhdistysten aamukahvit
Yhdistysten aamukahvit –tilaisuudessa yhdistysten ja kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden on mahdollista kokoontua keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Tilaisuuksien kautta kunnan
viranhaltijoiden tuntemus paikallisesta järjestötoiminnasta lisääntyy ja toimijoilla on mahdollista etsiä
yhteistyön paikkoja ja ideoita. Kokoontumisen aiheet ovat ennalta sovittuja, jolloin niitä alustamaan
voidaan myös pyytää ulkopuolisia henkilöitä. Tilaisuutta voidaan laajentaa myös seutukunnan yhteiseksi
tilaisuudeksi, jolloin verkostoituminen oman kunnan ulkopuolisiin toimijoihin on mahdollista. Alueen
väliset kahvitilaisuudet voidaan järjestää myös kiertävän periaatteen mukaan jokaisessa kunnassa. Aamukahvitilaisuus voidaan järjestä myös iltakahvitilaisuutena ja mukaan voidaan tarpeen mukaan kutsua
myös alueen yrittäjiä. Illalla järjestettävä tapahtuma mahdollistaa myös virka-aikaan työssäkäyvien yhdistyksissä toimivien vapaaehtoistoimijoiden osallistumisen tilaisuuteen.
Mallia kehittänyt: Kauppilanmäen kyläyhdistys ry, Vieremän kunta, Kouvolan kaupunki, Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ry
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Yhdistysten yhteiset yhdistykset
Paikallisten ja alueellisten yhdistysten välisen yhteistoiminnan vahvistamiseksi yhdistykset voivat perustaa yhteisen yhdistyksen. Tällöin jäsenyhdistysten yhteistoiminta on koordinoitua ja verkostoituminen
helppoa. Yhteenliittymän avulla yhdistykset voivat hankkia yhteisiä toimitiloja kuten järjestötaloja, joissa
on toimi- ja kokoontumistiloja alueen eri yhdistyksille. Paikallisen tai alueellisen yhteisen yhdistyksen
kautta jäsenseurojen keskinäinen kilpailu toimitiloista ja muista resursseista vähenee, jolloin voimat
voidaan siirtää oman seuran varsinaiseen toimintaan ja jäsenyhdistysten yhteistoiminnan kehittämiseen.
Kyläyhdistykset voivat perusta kunnan alueelle kylien yhteisiä kattojärjestöjä, jolloin kylien yhteistyö
myös kuntaan päin on kanavamaista.
Mallia kehittänyt: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, Tuusniemen
Kylät ry, Karttulan kylätoiminta ry, Maaningan kylät ry, Jämsän Voimavara ry
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Päätelmiä ja kehittämisen pullonkauloja
Kylähyvinvoinnin kartoitustyö oli pitkällinen ja monipuolinen kokonaisuus. Kylähyvinvointi-käsite on
varsin tuntematon ja käyttämätön termi, vaikka sisällöllisesti siinä on kysymys maaseudun ja paikallisyhteisöjen kehittämisestä. Maaseudun kehittäminen on tavalla tai toisella kylähyvinvoinnin kehittämistä. Kylähyvinvointi on laadullinen käsite, jota kyläläiset elävät todeksi omassa yhteisöllisessä arjessaan.
Kylähyvinvointia voidaan myös mitata numeerisesti. Kylähyvinvoinnin numeerisina mittareina toimivat
esimerkiksi kylillä sattuneet onnettomuudet, kylissä tehdyt turvallisuussuunnitelmat, kylätapahtumien
lukumäärä ja kylissä järjestettävien jumpparyhmien lukumäärä. Kuitenkin kylähyvinvointia parhaimmillaan edustaa laadulliset mittarit ja kyläläisten kokema arki. Tuntevatko kyläläiset oman arkensa kyläympäristössä turvalliseksi ja sujuvaksi? Mitkä tekijät tekevät kyläyhteisön arjesta sujuvaa ja mitkä tekijät
heikentävät koko kylän arjen turvaa?
Kartoitustyö herätti tekijässään monia kehittämisehdotuksia, riemunkiljahduksia ja huolenaiheita. Iloa
tuotti monitasoiset ja kekseliäät toimet, joita Suomessa on maaseudun kehittämiseen ja kylähyvinvointiin liittyen toteutettu. Hankkeita ja malleja on kehitetty erilaisten toimijoiden toimesta ja hyvin erikokoisilla budjeteilla, mikä ilmentää kylähyvinvoinnin kuuluvan monen eri toimijan toimenkuvaan ja
kehittämiskohteisiin. Paikallisyhteisöjen kehittämistä on tehty myös kaupunkialueilla, joten yhteisöjen
kehittämiseen liittyviä malleja voidaan soveltaa sekä maaseutu- että kaupunkialueille. Pienenkin budjetin toimenpide voi lisätä yhteisöllisyyttä niin, että siitä poikii jotakin ennennäkemätöntä yhteistyötä ja
toimintaa. Kuitenkin eniten huolta aiheutti juurikin rahoitukseen liittyvä trendi.
Kylähyvinvointia kehittävät toimenpiteet ovat pääsääntöisesti hankerahoituksen turvin toteuttavia muutaman vuoden mittaisia toimia. Hankemaailma on nykyisin vallitseva rahoitus- ja työskentelymuoto,
mutta sillä on myös omat kääntöpuolensa. Hanketoimijoilla on usein lähtökohtaisesti kirjattu hankesuunnitelmaan tavoitteeksi luoda toimintamalli, riippumatta hankkeen teemasta tai toteuttajasta. Kar-
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toituksessa mukana olevat hankkeet ovat pääsääntöisesti 2010-luvun tienoilta ja mukana on jo iso liuta
toimintamalli -tavoitteita. Mikäli jokainen toimija on luonut muutaman vuoden hankeaikanaan oman
toimintamallin, niin onko mallit saatu juurrutettua niin, että toiminta jatkuu myös hankkeen päätyttyä?
Usein näin ei ole, koska toimintaan tarvitaan koordinoiva taho ja rahalliset resurssit. Lisäksi mieleen
nousee kysymys: missä viipyy toimintamallien laajamittainen levittämisen aikakausi? Milloin toimintamalleja aletaan vertailla keskenään? Vai onko niin, että jokaisen toimijan täytyy keksiä pyörä uudelleen
itse? Usein toiminnalle ei saada jatkuvuutta.
Yhtenä tärkeänä keinona toimintamallien levittämisessä on avoin viestintä ja verkostoituminen. Kartoituksen pääasiallisena tietolähteenä toimivat hankkeiden ja toimijoiden kotisivut. Nykymaailmassa
tiedonhankinta aloitetaankin usein internetistä. Tällöin viestinnän rooli on erittäin suuri. Kartoitustyön
aikana kuitenkin tuli todeksi, että kylähyvinvointiin ja kylätoimintaan liittyvää viestintää on todella
laidasta laitaan. Maastamme löytyy pienten paikallisten yhdistysten upeita, yhtenäisiä ja ajantasaisia
kotisivuja, jotka välittömästi luovat positiivisen kuvan yhdistyksestä ja kylästä. Toisaalta vastapainona
on myös tunnetumpien ja alueellisten toimijoiden kotisivuja, joissa viestintä on satunnaista ja suppeaa.
Viestinnän yhtenäistäminen ja ajantasaistaminen sekä avoin viestintäyhteistyö tekevät myös verkostotyöstä tehokkaampaa. Tiivis ja selkeä viestintä helpottaa myös nykyajan tietotulvassa kulkevaa yksilöä.
Hankemaailman tuoman jatkuvuuden ongelman rinnalla lohtua kuitenkin tuo tieto, että hanke ja sen toiminta on saattanut saada aikaan pinnan alla yhteisöllisyyden ja yhteistyön siemenen, joka lähtee itämään
vasta hankkeen päätyttyä. Toimintaa on ollut hankkeen ajan, mutta hankkeen päätyttyä toiminta saattaa
nuupahtaa koordinoivan tahon puuttumisen vuoksi: on helppo palata jälleen entisiin toimintamalleihin,
koska uutta pilotoitua toimintaa ei enää hankkeen jälkeen jatketa. Mutta sen minkä allekirjoittanut kasvien hoidosta ymmärtää, niin siementä pitää hoitaa ja ravita, jotta siitä kasvaa oikea kasvi. Mutta siellä se
yhteisöllisyyden ja yhteistyön siemen kuitenkin saattaa olla, pinnan alla, valmiina itämään ja lähtemään
kasvuun kohti aurinkoa.

50

Lähteet
Laurikainen, Heikki 2014 Esiselvitys harvaan asutun maaseudun turvallisuushankkeista. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. Helsinki. http://www.spek.fi/loader.aspx?id=516f937e-8db4-4369-8ffb-21e58352ecce
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2012. Pohjois-Karjalan hyvinvointiohjelma 2015, toteuttamissuunnitelma 2012-2013. http://pohjois-karjala.fi/documents/557926/992662/150+Pohjois-Karjalan+hyvinvointiohjelma+2015+-+Toteuttamissuunnitelma+2012-2013/54441167-6684-4134-b6d4-323560d50b89
Sirkkala, Ritva 2005. Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
ja Maa- ja metsätalousministeriö. http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/98/Maaseudun_palveluaukot_ja_kolmas_sektori.pdf
Suomen Punainen Risti 2014. Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla hanke 2011‒2014. http://
rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/Raitaniemi%20Arjen%20turvallisuus%20tiivis%20perusesittely.pdf
Suontaus, Hannu; Tyni, Markku 2005. Wellness –matkailu ja hyvinvointi matkailun tuotekehityksessä.
Edita. Helsinki.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014. Keskeisiä käsitteitä. http://www.thl.fi/fi_FI/web/kaventaja-fi/
keinot/kasitteet

Kuvalähteet
Kiinanmuurin naapuriaputarra: http://kiinanmuuri.org/index.php/naapuriapu
Turvallisuusyhteistyön toimintamalli: http://rednet.punainenristi.fi/Sonkajarvi

