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Paikallisesti ja vastuullisesti. Yhdessä.
- Opas kestävään kylätoimintaan
Varsinais-Suomen Kylät ry 2017
Opasta on rahoittanut Turun Kestävän Kehityksen Säätiö
Etukannen valokuva: Janne Gröning

Esipuhe
Kylätoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet. Sen juuret ovat perinteisessä talkootoiminnassa ja sarkajaon aikaisessa
kyläyhteisöjen tuotannollisessa yhteistyössä. Yhteisten peltojen viljely vaati yhteistyötä ja asioista päättämistä yhteisissä kyläkokouksissa. Saman yhteistoiminnan perinteen pohjalta perustettiin kylille myös sittemmin varhaisimmat
osuuskunnat ja osakeyhtiöt ja saatiin maaseudulle kauppoja, pankkeja ja esimerkiksi sähköt.
Kylätoiminnan muodot ja tehtävät ovat muotoutuneet ajan mittaan moneksi, mutta yhä sen tavoitteena on oman
alueen ja sen hyvinvoinnin kehittäminen. Nykymuotoisena kylätoiminta on määriteltävissä asukkaiden omaehtoiseksi toiminnaksi kylän hyvinvoinnin, elinvoiman ja identiteetin hyväksi. Jokainen kylä määrittelee itse omat tarpeensa,
mutta erilaisten vapaa-ajantoimintojen ja harrastusmahdollisuuksien kehittämisen ohella entistä useampi kylä joutuu
miettimään, mitä se voisi tehdä paikallisten palveluiden säilyttämiseksi tai infrastruktuurin (tietoverkot, tiet, vesihuolto jne.) kehittämiseksi. Monella kylän yhdistyksellä on ylläpidettävänä oma talo tai tila.
Kylätoiminta ymmärretään entistä vahvemmin paikallisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjäksi. Osaltaan
kyse on uusista haasteista – kuten ilmastonmuutos tai sisäinen turvallisuus – mutta osaltaan myös siitä, että kylätoimintaan liitetään jo luonnostaan sellaisia arvoja, joiden nähdään edistävän kestävyyttä ja hyvinvointia. Näitä ovat
muun muassa luonnon ja lähiympäristön kunnioittaminen, hitaampi elämäntapa, maltillinen kulutuskäyttäytyminen
sekä yhteisöllisyyden ja perinteiden vaaliminen. Tokikaan varsinaissuomalainen maaseutu ei toimintaympäristönä
enää poikkea kovin radikaalisti kaupungeista.
Kestävämpään elämäntapaan siirtyminen edellyttää uudenlaisia arvoja ja käytäntöjä ihmisten arjessa ja lähiyhteisöissä. Järjestöillä ja kansalaistoiminnalla on tärkeä rooli ekologisesti kestävän hyvinvoinnin tukemisessa. Kylät ovat myös
merkittävälle osalle suomalaisista tärkein arjen ympäristö. Kylän kaltaisella arjen lähiyhteisöillä voi olla merkittäviä
mahdollisuuksia tukea ekososiaalisen hyvinvoinnin toteutumista sen eri ulottuvuuksilla.
Paljon on itse asiassa tehtykin: on tuettu paikallistaloutta ja lähipalveluja, kunnostettu rakennuksia ja vaalittu maisemia, rakennettu haja-asutusalueen vesihuoltoa, kehitetty kylätalojen energiatehokkuutta, tehty lähiliikuntareittejä,
hankittu tuulimylly tievalaistuksen lähteeksi, järjestetty energiakävelyjä, parannettu paikallista turvallisuutta yms.
Ongelmana on se, että hienot mallit ovat hajallaan eivätkä kokemukset leviä tarpeeksi. Varsinais-Suomessakin on
noin 280 kylätoiminnallista kylää, joista osalla on hienoja toimintoja, jotka ansaitsisivat levitä laajemmallekin.
Tarvitaan opas, johon on koottu hyviä esimerkkejä.
Nimenomaan esimerkkien kautta olemme pyrkineet arkipäiväistämään kestävän kehityksen käsitettä. Se ei ole mitään
arjen ulkopuolella tai yläpuolella olevaa maaseudun luonnonpuistoksi muuttavaa toimintaa, vaan jokapäiväistä elämää, jossa punaisena lankana on maalaisjärki: miten teen tämän kustannustehokkaasti ja muitakin ajatellen. Tämän
vuoksi kestävän kehityksen toimia lähestytään nimenomaan kylien toimintaa esitellen. Olennaista ei ole pohdinta
siitä, että onko tämä ekologista, sosiaalista tai taloudellista kestävää kehitystä, vaan että esillä on ainakin kyseisellä
kylällä hyväksi havaittu toimintamalli.
Oppaan vinkit on koottu varsinaissuomalaisilta kyliltä ja niiden yhdistyksiltä ja toimijoilta. Hyviä esimerkkejä olisi
ollut enemmänkin, mutta jo tämän oppaan otos toimii mielestämme hyvänä johdatuksena aihepiiriin.
Lämpimät kiitokset kaikille oppaan valmistumiseen vaikuttaneille tahoille, erityisesti tekemistä tukeneelle
Turun Kestävän Kehityksen Säätiölle.
Inspiroivia lukuhetkiä toivottavat Varsinais-Suomen Kylät ry:n puolesta
Tauno Linkoranta ja Eija Eloranta
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1. Nousiaisten Aliskulma - Vanhan aseman uusi elämä
Nousiaisten Aliskulman kylän helmi on Vanha Asema. 1920-luvun alussa rakennettu asema oli jäämässä tyhjilleen, kun rautatieliikenne Turku-Uusikaupunki –radalla lopetettiin 1990-luvun alussa.
Kyläyhdistys otti kuitenkin aseman kunnostuksen ja ylläpidon harteilleen ja on pitkäjänteisellä työllä
tehnyt siitä paitsi kylätalon itselleen, myös suositun juhla- ja kokoustilan. Noin 4000 talkootunnin
jälkeen Vanhan Aseman juhlatilat saatiin käyttöön loppuvuodesta 1999. Vanhan Aseman yläkerta,
keittiötilat ja pihapiiri kunnostettiin Asema-projektina vuosina 2002-2005.
Alun perin Vanha Asema oli yhdistyksellä vuokralla Ratahallintokeskukselta, mutta nykyisin yhdistys
omistaa Nousiaisten Vanhan Aseman. Talkoohenkeä tarvitaan sillä asemavanhuksen kunnossapito
vaatii jatkuvaa työtä.
Vuonna 2011 kyläyhdistys rakensi Vanhan Aseman pihaan uuden ja nykyaikaisen leikkikentän, joka
palvelee niin kylän omaa pikkuväkeä kuin juhlavieraidenkin lapsia. Asemaa on hyödynnetty myös
museoveturiyhdistyksen historiallisten junien nostalgiamatkoilla.

www.vanha-asema.info
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2. Mynämäen Asemanseutu
– lähiliikuntaa ja lähikulttuuria
Mynämäen Asemanseudun alueella asuu noin 500 asukasta ja se koostuu useasta pienemmästä kylästä. Kylän vahva toimija on Mynämäen Asemanseudun Kylät ry, joka monipuolisen yhteistyöverkoston
tuella on hyödyntänyt monia lähiympäristön mahdollisuuksia.
Mynäjoen rantaan on rakennettu Asmandiaksi kutsuttu kylän olohuone eli paikka, jossa voi viettää
aikaa laavulla tai lähteä vaikka melomaan. Samasta paikasta voi lähteä myös noin 6 kilometrin mittaiselle luontopolulle.
Olennainen osa Asemanseudun toimintaa ovat erilaiset ympäristöön sijoittuvat kulttuuriprojektit.
Luontopolku voidaan muuttaa tarpeen mukaan taidepoluksi ja taidetta voi seilata myös jokea pitkin.
Jukon tyhjennyttä tehdashallia on hyödennytty äänitaiteen keinoin ja tilojen hyödyntäminen paikallisen teollisuushistorian esittelypaikkana on myös pitkällä. Taidetta on tehty mm. Saaren kartanon
yhteisötaiteilijan johdolla, mutta aina vahvasti kyläläisiä ja koululaisia osallistaen ja satoja ihmisiä
tapahtumiin houkutellen. Kansainvälisiä yhteyksiä on rakennettu erityisesti Ranskaan, mutta myös
muualle, kuten Irlantiin.

www.mynamaenasemanseutu.fi
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3. Loimaan Haara-Onkijoki
– savikulttuurin ammattilaiset
Haaran ja Onkijoen kylät sijaitsevat vieri vieressä, noin seitsemän kilometriä Loimaan kaupungin keskustasta. Kylissä asuu yhteensä noin 300 asukasta ja kyläyhdistys perustettiin vuonna 1994 kyläkoulun
lakkautuksen jälkitiloissa. Omaa tilaa kaivattiin, ja vuonna 1999 ostettiin kylästä rintamamiestalo, joka
remontoitiin talkoilla ja jolle annettiin nimeksi Kerttula.
Vuonna 1996 pidettiin ensimmäiset kyläyhdistyksen järjestämät maatalouden perinnepäivät. Perinnepäiviä on sittemmin pidetty monessa muodossa, muun muassa kylvöjen siunauksina ja pellavan
nyhtämisen merkeissä. Näytelmätoiminta alkoi vuonna 2001, jolloin esitettiin Perinnehäät 1800-luvun
malliin. Perinnehäät järjestettiin talkoovoimin, ja mukana oli noin 60 kyläläistä. Keskeisenä ideana oli
se, että yleisö oli osallisena tapahtumassa. Näytelmien lisäksi kylällä syntyi tanhuryhmä ja miesvoimistelijat, jotka ovat käyneet esiintymässä muuallakin. Kerttulan pihapiiriin valmistui myös Leader-tuella
ja Loimaan yhdistymisen porkkanarahoilla mahtava 300 hengen kylähalli Pääskynpesä.
Kyläyhdistyksen saama apuraha mahdollisti teatterialan ammattilaisten käytön Saviooppera näytelmässä. Saviooppera kertoi Suomen maatalouden historiasta. Kaikkiaan toteutukseen osallistui noin 60
kyläläistä. Olennaista oli yhteistyö kirjailija Pirkko Jaakolan kanssa, sillä näin syntyi Loimaa-aiheisten
musiikkinäytelmien sarja: Saviseutu ja Savisoitto olivat trilogian muut osat. Vuonna 2009 kyläyhdistys
palkittiin Suomen parhaana harrastajateatterina.

www.haara-onkijoki.fi
Kuva: Eila Knuutila
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4. Himolan teatteri Yläneellä
– Harrastajateatteri vahvistaa paikallistaloutta
Pöytyän Yläneellä, osana Uudenkartanon kyläyhdistystä toimii Himolan teatteri. Kesäteatteria esitetään kyläyhdistyksen ylläpitämässä Lystmettän toimintakeskuksessa, talviteatteria varten tilat vuokrataan kirkonkylän työväentalolta. Teatterin harjoitustilat taas on vuokrattu paikalliselta yrittäjältä.
Kesäteatteria markkinoidaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten matkailutoimijoiden kanssa: ryhmille
tarjotaan teatterikäynnin yhteyteen ruokailua ja ohjelmapaketteja neljän paikallisen käyntikohteen
kanssa. Väliaikakahvituksen ja puffetin tarjoilut hankitaan mahdollisuuksien mukaan nekin paikallisilta tuottajilta. Kesäteatterin sähköinen lipunmyynti taas on toteutettu lähialueella toimivan osuuskunnan kautta.

www.uudenkartanonkylayhdistys.fi
www.himolanteatteri.net
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5. Marttilan Korven eräreitistö
– Korven kuiskintaa Heikolan kylässä
Vuosituhannen vaihteessa Marttilan Heikolan kylässä päätettiin rakentaa Huhtaanmaja –niminen
rakennus virkistys- ja kokouskäyttöön. Rakennukselle oli luvassa Leader-tukea, mikäli sen yhteyteen
rakennettaisiin luontopolku. Huhtaanmaja rakennettiin ja luontopolku laajeni eräreitistöksi. Rakentajien joukko puolestaan rekisteröityi Heikolan Kyläseuraksi, joka edelleen vastaa reitistön ylläpidosta.
Eräreitistö sijaitsee nimensä mukaisesti Marttilan Korvessa. Se kulkee lähes erämaisessa maastossa
karujen soiden ja metsäsaarekkeiden mosaiikkimaisessa maisemassa. Alue muodostuu lounas-koillinen -suuntaisen rämesoiden ketjun ympärille. Reittivaihtoehtoja on kymmenkunta, lyhimmän
ollessa puoli kilometriä. Yhteensä reitistöä on kolmisenkymmentä kilometriä.
Reitin varrelta voi nähdä merkkejä jääkaudesta, yöpyä laavussa, nähdä maakotkan liitelevän taivaalla
tai levähtää ikipetäjän kainalossa. Reitistö on haluttu suunnitella niin, että alueen luonto ja maaseutukulttuuri tulisi monipuolisesti sen varrella esitellyksi. Nähtävillä on siis tyypillistä metsämaastoa ja
sen lajistoa, erityyppisiä kasvupaikkoja, erityisiä luonnonnähtävyyksiä sekä kulttuuri- ja paikannimistöä.

www.heikolankylaseura.com/erareitisto/
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6. Sauvon Karuna – elävää historiaa
Karunassa pidetään historiaa kunniassa. Pitäjän ensimmäinen kansakoulu vuodelta 1887 on nykyinen
Kalliorannan kylätalo, joka on kyläläisten silmäterä. Kylältä löytyy myös Leader-rahalla vuonna 2005
rakennettu ennallistettu näkötorni, joka muistuttaa sodanaikaisesta lottien ilmavalvontatornista. Historia näkyy myös monissa tapahtumissa: nostalgiaristeilyt seurasivat vanhoja karunalaisia laivareittejä
ja Karunan kirkossa on järjestetty vanhan ajan kirkonmenoja. Kylällä on muisteltu Suomen sodan aikaista meritaistelua ja tehty monia historiikkeja, samoin sieltä löytyy monta vanhaa kartanoa. Kylä on
osallistunut myös aktiivisesti oman historian dramatisointiin Kylämatka-esityksissä, joissa paikallinen
historiaa taittuu yleisösuosioita saaneiksi näytelmiksi.
Toisaalta kylä elää aktiivisesti nykyhetkessä: kylän tiedotus on hienossa kuosissa (nettisivut, Karunan
Kynttilä-lehti), on luotu lukuisia Karuna-tuotteita, monia tapahtumia (mm. Unplugged-musiikkifestivaalit ja Unikeonkestit) ja rakennettu viime aikoina mm. lasten leikkipaikka ja ruokokattoinen laavu.
Lista on pitkä.

www.karuna.fi
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7. Paraisten Iniön Keistiö – Valoa kansalle
Keistiön saarella mietittiin vuositolkulla energian säästämistä. Kyse oli siitä, että kyläyhdistyksellä oli
ylläpidettävänä kylänraitin valaistus ja entinen koulurakennus, jota käytetään kokous- ja juhlatilana.
Vuositasolla kustannukset olivat noin 3500 euroa. Ratkaisuksi keksittiin kylänraitin vanhojen lamppujen vaihtaminen uudempiin led-valaisimiin ja sähkön tuottaminen omalla tuulimyllyllä.
Käytännössä projekti vietiin läpi vuosina 2013-2014. Paraisten kaupunki myönsi uusiin lamppuihin
18 000 euroa ja tuulimylly hankittiin Leader-hankkeena, jonka kustannukset olivat noin 24 000 euroa
sisältäen noin 3000 euron talkootyöosuuden. Noin 18-metrinen 3,5 kW tuulimylly nostettiin käsivoimin pystyyn syyskuussa 2014. Se tuottaa nyt valaistuksen kylälle ja vanhan koulun valaistuksen ja
lämmön. Ledien ansiosta valaistuksen sähkönkulutus on noin neljäsosa entisestä.

Kuvat: Janne Gröning
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8. Paraisten Nauvon Kirjainen - Tavarat kiertoon
Paraisten/Nauvon Kirjais on pieni noin 40 asukkaan kylä. Pienuus ei kuitenkaan ole ollut este aktiiviselle toiminnalle, jossa etenkin pikkuväki on huomioitu hienosti. Kylälle rakennettiin hankkeella
leikkipaikka, joka ympäröitiin perinteisellä riukuaidalla. Kylän historiaa on tallennettu aktiivisesti ja
tämän työn pohjalta on jalostettu vanhoja tarinoita myös lastenkirjan muotoon.
Kylän erikoisuus on vanha ennallistettu tuulimylly, joka toimii paikallisena kirjakeskuksena, jossa voi
lainata, ottaa tai jättää kirjoja. Kierrättämistä harrastetaan kesällä myös suositussa huutokauppa- ja
kirpputoritilaisuudessa. Kylän aktiivinen toimija on Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling r.f.
Myös Liedon Tarvasjoen Suurilassa on samantyyppinen kirjojen kierrätyskeskus.

www.suurila.fi
www.kirjais.fi
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9. Vehmaan Lahdinko – kivityön historiaa maisemassa
Lahdinko on 250 asukkaan kylä Vehmaalla. Kylän alueella toimii Huolilan Kotiseutumuseo ja Suomen ainoa Kivityömuseo. Kyläyhdistys ja kotiseutuyhdistys ovat alueen voimakkaat toimijat, joita on
ohjannut paikallisen historian hyödyntäminen arjessa ja maisemassa. Alueella on vanha kunnostettu
tuulimylly, vanha kuivuri kahvilakäytössä sekä pieni tanssilava metsässä.
Yksi huikeimmista projekteista kylällä on ollut Tummamäen luontopolun rakentaminen. Luontopolku on hieno esimerkki paikallisen kivityöhistorian ja lähiliikunnan yhdistämisestä maisemassa.
Innovatiivisuutta edustaa erityisesti alueen ainutlaatuisen akustiikan hyödyntäminen konserttitoiminnassa. Kylällä järjestetään myös mm. Kappelmäen suvihartaus esihistoriallisella paikalla yhdessä
seurakunnan kanssa.

www.facebook.com/Lahdingon-kyläyhdistys-ry
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10. Ruskon Lavamäen kylätalo
- Itsepalvelukirjasto lähellä asukasta
Lavamäen kylätalolla toimii kyläyhdistyksen ja kunnan yhteistyössä toteuttama itsepalvelukirjasto.
Lainaaminen ja lainojen palauttaminen hoituvat aina sunnuntaisin kirjaston aukioloaikana. Lainaaminen on tehty helpoksi, kirjastokorttiakaan ei tarvita. Kirjaston 370 niteen valikoima koostuu kunnan kirjaston poistokirjoista, kaksoiskappaleista sekä uusista hankinnoista.
Idea itsepalvelukirjastoon syntyi kunnan ja kyläyhdistyksen kunnostaessa yhteistuumin kylätalon viereistä jalkapallokenttää. Lähimpään sivukirjastoon matkaa kertyy kylältä kymmenisen kilometriä,
pääkirjastoon jo parisen kymmentä kilometriä. Kylätalo todettiin sijainniltaan ihanteelliseksi paikaksi
tuoda palvelu lähemmäksi asukkaita. Samalla saatiin kunnan ylimääräiset niteet hyötykäyttöön.
Itse kylätalo on entinen rukoushuone, joka kokoaa seinien sisälle monenlaista toimintaa. Muun kunnostuksen ohella sinne on rakennettu ekologinen käymälä. Talon lämmitys hoituu puukaminan voimin eli se voi toimia myös lämpimänä evakuointipaikkana pitkien sähkökatkojen aikana.

https:// lavamaki.yhdistysavain.fi
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11. Laitilan Leinmäki – entinen koulu kylän sydämenä
Laitilan Leinmäen keskeinen valtti on kylätalo. Kyseessä on vanha Leinmäen koulu, jonka kyläyhdistys hankki omistukseensa vuonna 2007. Pellettilämmitykseen siirtymisen jälkeen kyläläiset remontoivat koulun hienoksi toimintakeskukseksi, joka houkuttelee kävijöitä kauempaakin erityisesti kesätori-iltoihin, mutta myös talossa järjestettäviin lukuisiin tapahtumiin. Talo onkin varustettu modernein
av-laittein. Talon varustukseen kuuluu myös erittäin tehokas aggregaatti, joka turvaa kylän sähkönsaantia mahdollisissa pitkissä sähkökatkoissa.
Kylällä on myös monenlaisia luontomatkailumahdollisuuksia, mm. Liesjärven lintujärvi ja Pahkajärven ranta. Kylällä panostetaan yleiseen ympäristön siisteyteen ja jäteasioihin. Metalliromun keräys
on ollut myös tehokas varainhankintametodi. Jätevedet hoituvat oman jätevesiosuuskunnan voimin.
Asukkaita kylässä on noin 150 ja uusia asukkaita tulee koko ajan.

Leinmäen kyläyhdistys Facebookissa
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12. Naantalin Livonsaari
– ekokylä ja perinteinen maalaiskylä rinnakkain
Livonsaari on mielenkiintoinen sekoitus uutta ja vanhaa kyläläisyyttä. Livonsaaressa on noin 190 vakituista asukasta ja se sijaitse Naantalin saaristoalueella, aiemmin se kuului Askaisiin ja pari vuotta
myös Maskuun. Kylässä on perinteisesti totuttu tekemään kaikki itse ja yhdessä ja paikallista suosien; näin alueella on edelleen toimiva kyläkauppakin. Uutta virtaa perinteinen kyläyhteisö on saanut
alueelle nousseesta osakeyhtiömuotoisesta yhteisökylästä, joka perustuu ekologiseen elämäntapaan.
Yhteisökylä toi mukanaan aivan uutta yrittäjyyttä (mm. kuppari-kansanparantaja, luomuleipuri, hirsirakentaja, satulaseppä) alueelle, samoin siellä syntyi ajatus osuuskuntamuotoisesta puutarhasta, joka
tuottaa ja välittää luonnonmukaista ruokaa jäsenilleen ympäri Turun seutua. Livonsaaren palveluista
ja lukuisista tapahtumista kertoo www.livonsaari.fi.
Livonsaarella uudet ja vanhat kyläläiset toimivat yhdessä ja yhteistyötä tehdään myös Velkuan suuntaan. Oma lukunsa kylän yritteliäisyydestä on 1.1.2011 toteutunut osakuntaliitos, jolloin Livonsaari
irtautui Maskusta ja liittyi Naantaliin. Vuoteen 2009 saakka kylä kuului Askaisten kuntaan.

www.yhteisokyla.net ja www.facebook.com/Livonsaaren-kyläyhdistys
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13. Oripään Myllylähde
- Ympäristönhoitoa yhteistyössä
Oripään kunnasta löytyvä kolmihehtaarinen Myllylähde kuuluu Pohjoismaiden suurimpiin lähteisiin. Vuosien saatossa lähde ympäristöineen on kuitenkin päässyt rehevöitymään. Lähteen kunnostamiseksi kunta on valmistellut hankkeen ja hakenut sille Leader-rahoitusta. Myllylähteen ympäristöä
raivataan, lähteen kaislikko hävitetään ja sen ympäristöön perustetaan lammaslaidun ja luontopolku.
Tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta alueella ja palauttaa ranta vanhan ajan hakamaiden
kaltaiseksi.
Kunnan yhteistyökumppanina hankkeessa toimii alueen kyläyhdistys, joka vastaa hankkeen talkootyöstä. Lähteellä on jo nyt kävijöitä noin 3500 vuodessa, ja hankkeen avulla kohteen matkailu- ja virkistyskäytön potentiaali kasvaa entisestään.

www.oripaa.fi
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14. Maskun Kotiseutukeskus Mäntylä
– pientila uusiokäytössä
Vuonna 1952 perustettu kotiseutuyhdistys Lemun Kempit keskittyi vuosikymmenien ajan pääasiassa
kotiseutumuseon eli entisen pitäjänmakasiinin hoitoon. Vuonna 2007 kotiseutuyhdistys osti Mäntylä
–nimisen vanhan tyhjilleen jääneen pientilan. Tilalla on noin satavuotias pieni asuinrakennus, aitta,
navettamakasiini sekä vanha puutarha. Pieni pelto rajoittuu hautausmaan kuusiaitaan ja naapurissa
on keskiaikainen Pyhälle Olaville omistettu Lemun kirkko.
Tilasta päätettiin tehdä Kotiseutukeskus Mäntylä eli paikka, jossa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia
ja tilaisuuksia. Rakennuksia on kunnostettu kahdella Leader-hankkeella. Arvokas kulttuuriympäristö
Lemun keskiaikaisen kirkon naapurissa mahdollisti yhdistykselle ELY-keskuksen erityisympäristötuen. Vuonna 2015 Mäntylä palkittiin Maa- ja kotitalousnaisten Varsinais-Suomen Maisemateko-palkinnolla. Vuonna 2016 tilalle valmistui kestävää luonnon hyödyntämistä korostava permakulttuurisuunnitelma.
Maiseman vaalimisen ohella Kotiseutukeskuksessa on järjestetty monen laista toimintaa, kuten vanhan ajan heinätalkoita, keppihevoskilpailuja, navettatansseja ja seurakunnan virsi-iltoja. Tila on toiminut jopa parisen viikkoa Maskun Lemun koulun viidesluokkalaisten ympäristötoimintapainotteisena väistötilana. Pellolla on Lemun koulun oppilaiden kasvimaa ja Turku2011 –kulttuurivuonna
rakennettu jatulintarha.

www.facebook.com/lemunkempit
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15. Yhdistykset kahvittajina Maskun Pakaisissa
– Kaiturin tilan kesäkahvila
Pakaisten kylällä sijaitseva Kaiturin viljelmä ja talo on saanut alkunsa vuonna 1608 Maskun Kankaisten kartanon maille perustetusta torpasta. Nykyiset omistajat eli Tatu ja Marjukka Kulmala hankkivat
tilan omistukseensa vuonna 2003. Nyt tila toimii maaseutumatkailukohteena, jossa kulttuurihistoriallisessa pihapiirissä pidetään maatiaiskarjaa ja järjestetään kokouksia ja kahvilatoimintaa.
Juhannuksen jälkeen alkavat yleisöopastukset, jolloin tilan emäntä vie vieraat tutustumaan eläimiin ja
ympäristöön. Koska kesäsunnuntaisin väkeä riittää sekä kahvilaan että kierroksille, ovat Kulmalat ratkaisseet asian niin, että kahviloita pitävät tuolloin eri yhdistykset klo 12-16. Kahvilla voi käydä ilman
pääsymaksua ja samalla voi tukea kyseisen yhdistyksen toimintaa.

www.kaiturintila.fi
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16. Perniön kirkonkyläyhdistys
- Kirkonkyläkin on kylä
Salossa tehtiin Suomen suurin kuntaliitos 1.1.2009. Vanhat, voimakkaat, kartanovetoiset kirkonkylät kokivat rankan alasajon niin henkisesti kuin toiminnallisesti. Aktiivisuus ja toiveikkuus vaihtui
vähitellen antautumiseksi ja apatiaksi, joita Nokian alasajo ja sen syventämä yleinen taantuma vielä
pahensivat. Liitoksen jäljiltä mm. monet tärkeät kunnalliset rakennukset jäivät tyhjilleen.
Perniön kirkonkylä sijaitsee 22 kilomerin päässä Salon keskustasta ja siitä tuli kaupungin suurin etätaajama, jossa asuu yli 2 000 ihmistä hyvien palvelujen äärellä (terveyskeskus, lukio, liikuntahalli, iso
kauppakeskus). Taajama palvelee yli 5 000 ihmistä.
Perniössä havahduttiin kirkonkylän apatiaan neljä vuotta kuntaliitoksen jälkeen. Se johti kirkonkyläyhdistyksen perustamiseen vuonna 2013. Perniön kirkonkyläyhdistykseen (PKKY) liittyi nopeasti
150 jäsentä ja se alkoi jo samana kesänä hallita Perniön toria ja järjesti monenlaisia tapahtumia. Perustavassa kokouksessa nousi jo esille ajatus tyhjilleen jääneen Perniön entisen kunnantalon hankkimisesta asukkaiden käyttöön. PKKY teki elokuussa 2013 asukaskyselyn, millaista toimintaa entiseen
kunnantaloon pitäisi saada, jos talo saadaan asukkaiden käyttöön. Vuosittaisten käyttökulujen ollessa
noin 50 000 euroa, todettiin kunnantalon hallinnointi liian isoksi urakaksi yhdistykselle, mutta yhteistyökuvioihin oli selkeä valmius.
Salon kaupunginhallitus päätti 25.11.2013 myydä Perniön entisen kunnanviraston tontteineen perustettavalle osuuskunnalle eli Pro Perniölle. Kunnantalo avattiin remontin jälkeen Kaiken kansan
olohuoneeksi 29.4.2014.
Osuuskunta Pro Perniössä oli 10 perustajajäsentä, sittemmin 14 jäsentä. Osuuskunta on tehnyt
kunnantalosta Kaiken kansan olohuoneen kahvilan ympärille. Tarjolla on kuukausittain vaihtuva
taidenäyttely, vapaa kiertokirjasto, vapaa wlan-verkko. Tarjolla on myös asukkaille omia palveluja:
kokoustiloja, juhlatiloja, tapahtumatiloja uusimmalla tekniikalla, tilaussauna, kuntosali. Toimitiloja
vuokrataan jäsenille, osakkaille ja muille vuokralaisille. Lisäksi osuuskunta järjestää ja organisoi tapahtumia yksin ja muiden toimijoiden kanssa.

https://propernio.fi
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17. Pyhämaan Luoto – tulevia sukupolvia ajatellen
Uudenkaupungin Pyhämaa oli itsenäinen kunta vuoteen 1974 ja siellä on noin 600 asukasta. Käytännössä Pyhämaa koostuu useammastakin kylästä ja aktiivisia yhdistyksiä on kymmenkunta. Keskeisenä yhteistyölinkkinä ja verkottajana yhdistysten – sekä yrittäjien - välillä toimii Pyhämaan Matkailuyhdistys ry.
Pyhämaalla on otettu aktiivinen suhde tulevaisuuden tekemiseen. Kylällä ymmärretään ainutlaatuisen
merellisen ympäristön merkitys, ja sitä hyödynnetään monin tavoin. Uusia asukkaita houkutellaan
Kettelin alueelle tehtävän kyläkaavan avulla, ja ympäristö on myös monien lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksien sekä tapahtumien (Luodolla Tuulee, Pyhämaapäivä) kulmakivi. Luonto- ja kulttuuriympäristöstä huolehtiminen myös jälkipolville on Pyhämaassa itsestäänselvyys.
Pyhämaassa huomioidaan myös nuorempi väki. Yhdistykset ja yrittäjät tekevät valtavasti työtä kyläkoulun säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Oppilaille on mm. lahjoitettu tietokoneita, ja yhdistykset järjestävät lapsille teemapäiviä omilta osaamisaloiltaan. Nyt koulun maisemiin on tehty frisbeegolf-rata.
Lapset integroidaan jo pienestä pitäen pyhämaalaiseen yhteisöllisyyteen.

www.pyhamaa.fi
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18. Kustavin Salminiittu
- Kestävää kylää suunnittelemassa
Kustavin Salminiitun kylä on kokoaan suurempi. Kylässä on vain 10 vakituisesti asuttua kiinteistöä sekä noin 70 vapaa-ajan kiinteistöä. Kylälle perustettiin vuonna 2006 Salminiitun Vesi- ja palveluosuuskunta, joka on kunnostanut tieverkkoa ja rakentanut ensimmäisten kylien joukossa omaa
vesihuoltoverkostoa, joka sittemmin on laajentunut oman kylän rajojen yli Taivassalonkin puolelle.
Kylänkehittämishankkeessa tehtiin puolestaan Suomessa ainutlaatuinen kestävän kehityksen kyläsuunnitelma: ympäristön ohella toimenpiteissä nostettiin esille myös muun muassa kulttuurinen kestävyys. Kylän määrätietoinen kehittäminen on houkutellut alueelle monenlaista yritystoimintaa; mm.
koulutus- ja taidealan yrityksen, sirkus- ja vapaa-aikapalveluja sekä käsityöyrittäjiä. Kylän yrittäjät
ovat vahvasti mukana myös matkailualan verkostoissa.
Lue lisää:

Salminiitun kylää kehittämässä : hoito- ja käyttösuunnitelma
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19. Salon Särkisalokoti - Koko kylän kylätalo
Reilun 700 asukkaan Särkisalon vanhusten palveluyksikön pelastaminen kyläkeskukseksi on hieno
esimerkki siitä, miten kuntalaiset voivat omalla aloitteellisuudellaan vaikuttaa päätöksiin - jopa talousvaikeuksissa olevassa kaupungissa. Särkisalossa keskeinen asukkaiden ja yhdistysten yhteistyön
kokoaja on Särkisalo-Finby pitäjäyhdistys SärFin.
Särkisalo liittyi osaksi uutta kymmenen kunnan Salon kaupunkia vuonna 2009. Salon heikentynyt
taloustilanne johti Särkisalokodin eli tehostetun palvelun yksikön lakkauttamiseen vuonna 2012. Särkisalolaiset esittivät vaihtoehtoisen suunnitelman, miten kiinteistö olisi pelastettavissa ja otettavissa
järkevään käyttöön monipuoliseksi alueen palvelu- ja toimintakeskukseksi.
Särkisalokoti on särkisalolaisten yhteinen toimintakeskus, josta löytyvät koulua lukuun ottamatta
kaikki Salon kaupungin palvelut Särkisalon alueella. Talossa toimii myös koko kylän yhteinen olohuone, jonne kuka tahansa saa poiketa vaikka lukemaan päivän lehdet tai tapaamaan tuttuja kahvikupin
ääressä.
Lista Särkisalokodin toiminnoista ja palveluluista on laaja: sieltä löytyvät päiväkoti, esikoulu, kansalaisopisto, nuorisotila, kirjasto, lukusali, kotihoidon toimitila, terveydenhoitajan vastaanotto, kuntosali,
eläkeläisten ruokailu, nuorten tila, järjestöjen kokous- ja arkistotilat, tapahtumien monitoimitila, Yhres etteskesi -hankkeen toimitila ja vuokrattavia tiloja, joissa toimivat mm. fysioterapeutti, jalkahoitaja
ja parturi-kampaaja.

www.sarkisalo.fi
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20. Kemiönsaaren Taalintehdas
– monikulttuurisuudessa on voimaa
Taalintehdas on entinen Dragsfjärdin kunnan keskus, josta tuli yksi Kemiönsaaren kylistä vuoden
2009 kuntaliitoksen jälkeen. Kylällä on lähes 1500 asukasta. Keskeisenä yhteistyölinkkinä ja verkottajana toimii Taalintehtaan Kyläyhdistys – Dalsbruks Byalag, mutta alueella toimii lukuisia muitakin
aktiivisia yhdistyksiä.
Kylällä on pitkä ruukki- ja teollisuushistoria, jota vaalitaan edelleen kylämiljöössä. Meri ja satama
ovat keskeinen osa kylän vetovoimaista ympäristöä. Miljöötä on ikuistettu myös upeaksi kyläkirjaksi.
Keskeinen kohtaamispaikka on tori esiintymislavoineen.
Satama houkuttelee lukuisia matkailijoita etenkin kesällä, ja kylällä on lukuisia vuosittaisia kulttuuritilaisuuksia, joihin saapuu tuhansia ihmisiä; Baltic Jazz on pitkäikäisin ja kuuluisin. Vahvaan
kulttuurikylään sopii hienosti myös monikulttuurisuus ja yhdessä tekemisen meininki, joka ylittää
kielirajat. Kylällä toimitaan ruotsiksi ja suomeksi ja nyt lisäväriä tuovat syyrialaiset maahanmuuttajat, joita on tullut kahtena vuonna jo nelisenkymmentä ihmistä. Heidätkin on otettu tiiviiksi osaksi
yhteisöä.

www.facebook.com/DalsbruksByalag

21

21. Salon Teijon alue
- Kylämatkailu on koko kylän asia
Teijon alue Salon Perniössä koostuu käytännössä neljästä kylästä: Teijo, Mathildedal, Kirjakkala ja
Mutainen. Kylissä asuu vakituisesti reilut 700 ihmistä. Teijon alue on suomalaisen kylämatkailun parhaita esimerkkejä runsaine vetovoimatekijöineen. Elävää kulttuuriympäristöä edustavat historialliset
ruukkirakennukset, kartano ja kirkko, toisaalta alueen luonto on monimuotoista ja nyttemmin sille
on myös myönnetty kansallispuiston status. Liikunnallisia aktiviteetteja edustavat mm. golf, laskettelu
ja kalastus ja kulttuuritarjontaa löytyy lukuisten tapahtumien ja kesäteatterin kautta. Kylän peruspalveluihin kuuluvat edelleen koulu ja kauppa.
Kylämatkailun kannalta merkittävää on se, että kylää tuovat rinta rinnan esille asukkaat, yhdistykset ja
yritykset. Alueella on esimerkiksi kyläyhdistyksen voimin luotu erinomainen persoonallinen viitoitus
yhdistysten ja yritysten palveluille. Myös nettisivut tuovat kattavasti esille kylien tarjonnan. Teijon
alueen toiminnalle on koko ajan ollut ominaista suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys.

www.teijo.fi

Kuva: Pia Prost
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22. Laitilan Untamala - muinainen ja moderni kylä
Untamalan kylä sijaitsee 5 km Laitilan keskustasta pohjoiseen, valtatie 8:n kahta puolen. Untamalassa
kaksituhatta vuotta vanha historia ja sen hyödyntäminen limittyvät hyvin tämän päivän toimivaan
maanviljelykseen, aktiiviseen kyläyhteisöön ja matkailuun.
Untamalassa on asuttu jo n. 2000 vuotta. Untamalan harjua pitkin kulkee keskiajalta peräisin oleva
kyläraitti, jota reunustavat yhä vanhoilla paikoillaan olevat kantatalot.
Nykyään Untamala on elinvoimainen maaseutukylä, jossa asukkaita on n. 380. Toimivan maatalouden
rinnalla kylässä on useita yrityksiä ja palveluina mm. peruskoulun ala-aste. Untamalan Arkeologiakeskus valitettavasti suljettiin, mutta museo, kulttuuripolku ja kesäkahvila kylästä löytyvät edelleen.
Kylässä on runsaasti myös vapaa-ajan asutusta.
Untamalassa on vaalittu pitkäjänteisesti kylän ainutlaatuista kulttuurimaisemaa; keskiaikaista kylänraittia, kyläkirkkoa, muinaisjäännösaluetta ja lukuisia vanhoja rakennuksia. Kylällä on panostettu
myös uuteen infraan; vesihuoltoon, tien päällystykseen, kevyenliikenteenväylään ja tievalaistukseen.
Untamala palkittiin valtakunnallisena vuoden kylänä 2006.

www.untamala.fi
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23. Nousiaisten Valpperin kyläkoulu
- Tilankäytön kumppanuutta
Nousiaisissa rakennettiin Valpperin kylälle uusi koulu, kun vanhasta jouduttiin luopumaan sen huonon kunnon takia. Päätös koulun rakentamisesta syntyi melkoisen tiukan väännön jälkeen, mutta
niukkuus avasi silmiä uusille vaihtoehdoille.Uuden koulun rakennuskustannuksissa saatiin säästöä,
kun opinahjoon ei tehty lainkaan sisäliikuntatiloja. Ne löytyvät naapurista eli urheiluseura Nousiaisten Alun omistamasta Valpperin urheilutalosta.
Sellaisenaan 50-luvulta peräisin ollut talovanhus ei koulukäyttöön kelvannut, vaan kyläläiset tekivät
satoja tunteja talkoita tilojen kunnostamiseksi. Pesu- ja pukuhuonetilat uusittiin, salin lattiaa hiottiin
ja lakattiin, näyttämöä pienennettiin ja ikkunat suojattiin. Nousiaisten Alku sai kunnalta remonttirahaa kymppitonnin. Saman summan seura saa nyt myös vuosivuokraa kunnalta tilojen käytöstä.
Loppupeleissä kaikki voittivat: kunnassa ei tarvinnut miettiä, minne sijoitetaan ja kuljetetaan viitisenkymmentä oppilasta, Valpperin kylä sai pitää keskeisen palvelunsa ja Nousiaisten Alku tuli kunnostaneeksi urheilutalonsa, jolla on paljon muutakin käyttöä.
Vastaavanlainen ratkaisu on tehty myös Mynämäessä, jossa Mietoisten Pyhen koulu hyödyntää lähellä
sijaitsevan Maamiesseuran liikuntatiloja.

www.nousiainen.fi
www.facebook.com/Valpperin-vanhempainyhdistys
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24. Loimaan Virttaa - Kylä näkyy ja kuuluu
Virttaan kylällä Loimaan Alastarolla on panostettu määrätietoisesti viestintään, kyläyhdistykselle on
esimerkiksi valittu erikseen tiedottaja. Kylällä on aktiivisesti päivittyvät nettisivut ja etenkin nuorten
aikuisten tiedotuskanavana toimivat fb-sivut. Vajaan 500 asukkaan kylä esittäytyy sivuillaan sloganilla ”Virttaa – tekevien ihmisten kylä”. Sivuilta löytyvät niin yhdistykset kuin yrityksetkin ja niiden
palvelut.
Virttaan kyläläiset ovat rakentaneet myös oman ”Virttaa – sata syytä muuttaa maalle” -osaston, jolla
on käyty useammillakin messuilla. Tätä tarkoitusta varten kyläläisiltä kerättiin oman elämän arjen
kuvia, joita saatiin kuvapankkiin lopulta yli 250 kappaletta. Niistä noin 100 printattiin messukopin
seinille. Osa kuvista päätyi facebook-sivujen kuva-arkistoon.
Kylällä on toteutettu myös joulukorttisarja ja oma joulutarra kortteihin liimattavaksi, samoin Virttaan kylä on päätynyt suuren suosion saaneisiin t-paitoihin. Virttaan perinnepiiri on julkaissut jo
kolme Virttaan historiaa kokoavaa teosta.
Alastaron moottoriurheilukeskus, Alastaro Golf ja Virttaanharjun vaellus- ja hiihtoreitit ovat suuren
yleisön tuntemia Virttaan kohteita. Olennaista kylän omassa tiedottamisessa on kuitenkin se, että
kerronta perustuu viestiin Virttaan kylästä ihmisenkokoisena ja elämänmakuisena yhteisönä: täällä
asiat tehdään sydämellä ja yhdessä.

www.virttaa.net
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25. Lähiliikuntaa ja ympäristönhoitoa sopimalla
Erilaisilla hankkeilla on toteutettu runsaasti paikallisten virkistys- ja maisema-alueiden rakentamisia
ja kehittämistoimia. On rakennettu ja kunnostettu omia ulkoilu- ja luontoreitistöjä, puistoja, uimapaikkoja, saunoja ja rantoja, venepaikkoja, näkö- ja lintutorneja, leikkipaikkoja, urheilukenttiä ja
muita lähiliikuntapaikkoja.
Paikkojen käyttökelpoisuuden ja hyödyntämisen kannalta on tärkeää, että nämä virkistyspaikat
pysyvät kunnossa. Ylläpidosta on siis sovittava, ja monesti tässä tarjoutuukin paikalliselle yhdistykselle tilaisuus tehdä kunnan kanssa hoitosopimus. Hoito on järkevintä tehdä niin, että siitä saadaan
vastikkeellinen korvaus. Pidemmälle vietynä voidaan lähiliikunta- ja virkistysalueilla tuottaa myös
ohjattua liikkumista, opastuksia ja välineistön vuokrausta.
Someron Häntälän eli käytännössä neljän kylän alueella asuu noin 500 asukasta. Alueen keskeinen
toimija on Lounais-Someron Kyläyhdistys, joka vastaa Häntälän notkojen kolmen kilometrin mittaisen luontopolun kunnosta Someron kaupungin kanssa tehdyllä sopimuksella. Myös opastus järjestyy
ja notkolla on järjestetty laulutapahtumiakin. Kyläyhdistys hoitaa ja huoltaa sopimuksella kaupungin
kanssa myös vanhaa Häntälän koulua, jossa toimii kyläkeskus ja kesäisin kioski. Kioski toimii lähtöpaikkana luontopolulle ja siellä työllistetään joka kesä nuoria kaupungin työllistämistuen avulla.
Toisenlainen hoitosopimus on tehty puolestaan Maskun Askaisissa, jossa kyläyhdistys pitää Ritaripuistoa ja Marskin toria kunnossa.

www.hantala.fi
www.askainen.fi
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26. Kävellen asiat selväksi
Mynämäessä on järjestetty jo vuodesta 2011 lähtien energiakävelyjä. Kyseessä on tutustumiskierros
kiinnostaviin kohteisiin, joissa on toteutettu lämmöntuottamista uusiutuvalla energialla tai energiaa
säästävillä ratkaisuilla.
Päävastuussa toteutuksesta on Mynämäen Seudun Pienkiinteistöyhdistys, joka toteuttaa energiakävelyllä Iso-Britanniassa suosittua Open Homes –metodia. Käytännössä yhdistys siis etsii yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä, jotka ovat valmiita esittelemään energiaratkaisujaan asiasta kiinnostuneille
tai samanlaisia ratkaisuja suunnitteleville. Pienkiinteistöyhdistys on myös organisoinut esimerkiksi
aurinkopaneelien yhteishankintoja.
ProAgria Maa- ja kotitalousnaiset ovat hyödyntäneet asukkaiden mielipiteiden kokoamisessa ja ideoinnissa kyläkävelyä. Kyläkävely kestää pari – kolme tuntia. Reitti sovitaan etukäteen ja pysähtymispaikoiksi valitaan kohteita, joista halutaan keskustella. Asukkaat pääsevät yhdessä pohtimaan, mitkä
ovat oman kylän arvokkaimmat piirteet ja mitä paikkoja kannattaisi kohentaa. Jatkotoimenpiteet ja
maisemanhoidon jatkuvuus ideoidaan yhdessä. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla vältetään kotipaikkasokeus ja mahdolliset eturistiriidat.
Kyläkävelyllä saadaan arvokasta tietoa siitä, miten kylän ympäristöä halutaan kehittää, samoin tietoa
kylämaiseman menneisyydestä ja kehittymisestä. Yhdessä keskustellen voidaan muodostaa yhteiset
ehdotukset otukset käytännön kunnostustoimiin ja jatkotoimenpiteisiin. Asiantuntijan johdolla saadaan myös tietoa rahoitus- ja tukimahdollisuuksista sekä kylämaisemahankkeista ja voidaan viedä
jäsennellyt terveiset kuntaan, virkamiehille ja luottamushenkilöille.

http://mspky.com
proagria.fi/sisalto/kylakavely-1372
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27. Matalan kynnyksen kohtaamisia kylätaloilla
Kylätoiminnan yksi keskeisempiä elementtejä on yhteinen tila, kylätalo. Kylätalo voi olla vanha seurantalo, kunnantalo, koulu, sauna, jopa vanha rukoushuone tai vanha rautatieasema, kuten oppaan
esimerkit kertovat. Kylätalo on usein omistajansa tai vuokraajansa toiminnan tukikohta, mutta
olennaista on pyrkiä tekemään siitä kaikille avoin tila, jossa on monenlaisia toimintoja ja palveluja.
Ylläpitokustannusten vuoksi monet kylätalot ovat profiloituneet juhlien pitopaikoiksi ja yhä useammat yhdistykset miettivät myös erilaisia kumppanuuksia palvelutuottajien kanssa. Kylätalon katon
alla voi olla kulttuuritoimintaa, kunnallisia palveluja ja liiketoimintaa.
Monipalvelukeskusfunktion ohella kylätalo on parhaimmillaan myös alueensa asukkaiden yhteinen
olohuone, jossa kasvatetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. Siellä kokoontuvat yhdistysaktiivien ohella monenlaiset ryhmät ikään katsomatta, kunhan pidetään taloon astumisen kynnys
matalalla. Kylätaloon pitää voida tulla ilman toimintaan sitoutumisen pakkoa.
Hyviä esimerkkejä kylätalojen monista toiminnoista ovat kirjastot ja käsityö- ja liikuntakerhot.
Maskun Lundan kylätalolla voi kokoontua ihan vaan tapaamaan tuttuja jorinakerhossa ja Naantalin
Rymättylässä Röölän kylähuoneella (kuvassa) voi käydä kuulemassa alustuksia paikallisesta perinteestä, luonnosta tai vaikkapa rajatiedosta.

www.roola.fi ja www.lunda.fi
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28. Yhdistykset kartalle kunnissa
Monissa kuntien strategioissa mainitaan yhdistykset ja järjestöt yhteistyökumppaneina. Joskus yhteistyölle kirjataan jopa omat pelisäännöt. Useimmista kunnista tällaiset linjaukset kuitenkin puuttuvat
tai yhdistykset nähdään vain potentiaalisina palvelujen tuottajina, ei tasaveroisina kehittämiskumppaneina.
Yhdistyskenttä on toisaalta jo kuntatasolla moninainen ja alati muuttuva, ja tämän kirjon hahmottamiseksi on tärkeää olla rakenteita, joissa keskustelua käydään. Varsinais-Suomen Kylät ry on ollut
kehittämässä kunnallista järjestöstrategiaa tai yhdistysohjelmaa, jolla voidaan arvioida järjestöjen ja
yhdistysten merkitystä ja roolia kunnassa sekä kehittää kolmannen sektorin yhteistyötä niin kunnan
kuin seurakunnankin kanssa.
Koko yhdistyskentän näkemysten kokoaminen yhteen ohjelmapaperiin on haasteellista: vaarana on,
että kaikenkattavuus merkitsee liian monia kompromisseja eri toimijoiden päämäärien välillä. Kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet että varsin monet haasteet – etenkin tilakysymykset ja vaikuttamismahdollisuudet – ovat suurimmalle osalle toimijoita yhteisiä.
Kuntia on poikkeuksetta kiinnostanut palveluyhteistyö ja erilaisten kirjavien tila- ja avustuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen. Yhteisiä intressejä yhdistysten kanssa on löytynyt myös esimerkiksi uusien
asukkaiden vastaanoton ja matkailupotentiaalin kehittämisessä. Hyviä tuloksia on saatu, kun yhteistyölle myös yhdistyspuolella on valmis kokoava rakenne, kuten kylien neuvottelukunta Mynämäessä.
Lue lisää:

Mynämäen yhdistysohjelma 2016-2018
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29. Yrittäjän ja yhdistyksen yhteistyö on asennekysymys
Eteläisen vauraamman maaseudun alueilla yhdistyksillä voi olla suuri merkitys paikallisten palveluiden kannalta. Tällöin kyse on nimenomaan välittäjänä toimimisesta, yhteisön tarpeiden kartoittamisesta ja työn tekijöiden eli yrittäjien etsimisestä.
Olennaista paikallisen yhteistyön rakentamisessa on asenteisiin vaikuttaminen – puolin ja toisin. Yleisen yrittäjämyönteisen asenteen edistämisellä ja paikallisen palvelutarjonnan hyödyntämisellä on monenlaisia myönteisiä vaikutuksia kylien ja maaseudun hyvinvoinnin kannalta.
Toisaalta myös yrittäjän on syytä huomioida yhteisön arvo. Esimerkiksi hyväkuntoisen kylätien, vetovoimaisen maiseman tai viemäriverkoston takana on usein tuhansia talkootunteja. Kylien asukashankintaprojektit ovat samalla myös asiakashankintaprojekteja. Kylien nettisivuilla on usein esitelty
paikallisia yrityksiä.
Yhdistysten ja yritysten paikallisesta yhteistyöstä kylillä on hyviä kokemuksia ja potentiaalia olisi paljon enempäänkin. Lähellä tuotettu ruoka alkaa jo löytyä erilaisten rinkien kautta, mutta esimerkiksi
yhdistysten vajaakäyttöisten kiinteistöjen ja yrittäjän osaaminen yhdistäminen olisi enemmän kuin
usein paikallaan. Etenkin kylätalot ovat parhaimmillaan monipalvelupisteitä, joissa voi olla sekä yhdistysten järjestämää toimintaa että yrittäjän palveluja. Huonojen julkisten kulkuyhteyksien maaseudulla tarjolla voi olla hierojan, kampaajan tai vaikka terveydenhoidon palveluja – periaatteessa mitä
vain. Niemenkulman vanhalta koululta Maskussa löytyvät saman katon alta matkailuyrittäjän juhlaja kokoustilat sekä yhdistysten toimintatilat.
Kylämatkailusta on jo pitkään kaavailtu yhdistysten ja yrittäjien yhteistä missiota. Kylä kokonaisuudessaan voisi olla brändi, joka yhdistäisi allensa niin yhdistysten ylläpitämät teatterit, tanssilavat, museot, tapahtumat, luontopolut kuin muutkin lähiliikuntapalvelut ja yrittäjä puolestaan tarjoaisi puuttuvat majoitus- ja ruokapalvelut.

www.niemenkulmankylayhdistys.fi
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Kestävän toiminnan vinkkilista
Kyläesimerkit ovat toivon mukaan johdattaneet lukijoita miettimään hyviä toimintatapoja omilla
kylillä. Ohessa vielä kootusti muutamia periaatteita ja vinkkejä, joita itse kukin kyläläisenä ja yhdistysaktiivina voi edistää myös omassa arjessaan.

1. Kylä tehdään yhdessä
Yhteisöllisyys vahvistaa kaikkia kestävän kehityksen ulottuvuuksia. Yhdessä tekeminen, osallistuminen ja paikallisiin asioihin vaikuttaminen edistävät vastuullisuutta omasta elinympäristöstä ja sen
ihmisistä. Yhteisöllisyys, joka antaa tilaa ihmisten yksilöllisyydelle ja moniarvoisuudelle, parantaa
kylän turvallisuutta ja tekee siitä viihtyisän ja elinvoimaisen.

2. Näitäkin yhdistyksissä voi miettiä
Hankinnat
- Onko kaikki pakko omistaa itse, voisiko jotain lainata tai vuokrata?
- Voitaisiinko jotain hankkia isommassa erässä yhteishankintana?
- Energiatehokkailla laitteilla säästetään kuluissa
- Suositaan paikallisia lähituotteita ja paikallisia yrittäjiä
- Yritetään arvioida tarjoilujen menekki tapahtumissa ja tilaisuuksissa; pohditaan etukäteen, mitä
tehdään ylijääville tuotteille
Liikkuminen
- Suositaan kokouksissa ja tapahtumissa kimppakyytejä
- Esteetön kulkeminen on pyrittävä järjestämään yhä useampaan paikkaan
- Voitaisiinko tapahtumissa edistää paikalle saapumista polkupyörällä tai jalan?
- Lähiliikuntaa kannattaa edistää: kentät, reitit, polut ja rannat kunnossa, kyläpyöräilyt, sauvakävelyt,
vaellukset yms. osaksi arkea, mielellään paikallisten vetäjien voimin
Vähemmän jätettä
- Kirppiksillä, rompetoreilla, kyläkirjastoilla tarpeeton tavara kiertoon
- Roska-astiat selkeästi esille ja ohjeet lajitteluun kylätaloilla ja tapahtumissa
- Vältetään kertakäyttöastioita ja -pyyhkeitä, jos mahdollista
- Kylä voi hyödyntää esimerkiksi metalliromunkeräystä varainhankintakeinona
Tilat
- Kylätalojen yms. käyttöaste korkeaksi tilankäyttösuunnitelmalla: yhteisöllisyys ja käyttökulut
hoituvat molemmat samalla
- Järjestäkää matalan kynnyksen toimintaa monenlaisille ja –ikäisille käyttäjille
- Ohjeet ja säännöt tilojen käytöstä selkeästi esillä
- Pidetään käyttökulut kurissa seuraamalla lämmityksen tasoa
- Sammutetaan valot aina kun tilassa ei ole käyttöä
- Hoidetaan tippuvat hanat ja muut pikkuviat heti
- Vaihdetaan lämmitysjärjestelmä uusiutuvaa energiaa käyttäväksi, ilmalämpöpumppukin on tuonut
monessa tilassa säästöä
- Kylätalo voi olla myös kylän turva: se voi olla evakuointikeskus myrskyn ja pitkien sähkökatkojen
jälkeen, siellä voi olla aggregaatti varasähköä tuottamassa, sähköstä riippumaton lämmitys,
raivauskalustoa ja esimerkiksi yleistä kylän turvainfoa.
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Varsinais-Suomen Kylät ry
on kestävän kylätoiminnan asialla
Kylätoiminta on kylän asukkaiden omaehtoista toimintaa asuinalueensa hyväksi. Kylissä järjestetään tapahtumia, juhlia ja kerhoja; ylläpidetään kylätaloja, latuja, luontopolkuja ja uimarantoja; vaalitaan ympäristöä ja kulttuuria; tuotetaan palveluja, korjataan rakennuksia, kehitetään elinkeinoja ja vesihuoltoa.
Kyläläiset ajavat myös yhteisiä asioita, vaikuttavat ja ottavat kantaa.
Näissä kylän elinvoimaisuuteen, viihtyisyyteen ja hyvinvointiin liittyvissä tavoitteissa tarvitaan usein ulkopuolista asiantuntemusta, neuvoja, tietoja ja hyviä malleja; joskus välittäjääkin toimijoiden kokoamiseksi
saman pöydän ääreen.
Varsinais-Suomen Kylät ry on vuonna 2000 perustettu maakunnallinen kylätoiminnan kattojärjestö. Edistämme Varsinais-Suomen maaseudun ja saariston asukkaiden kansalaistoimintaa ja alueiden elinvoimaisuutta. Kehitämme myös yhteistyötä alueen päättäjien ja viranomaisten kanssa. Käytännössä tarjoamme
kylille neuvontaa, koulutusta, tiedotusta ja apua kumppanuuksien rakentamiseen. Meitä voi kutsua kylille
ja tämän oppaan ohella nettisivuillemme on koottu monenlaista muuta materiaalia toiminnan tueksi.

Tutustu toimintaamme:

www.vskylat.fi
www.facebook.com/vskylat

