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Pääkirjoitus 

AATTEELLINEN KYLÄTOIMINTA JA UUSKYLÄTOIMINTA LYÖVÄT KÄTTÄ  

Aatteellinen kylätoiminta on vuosisatojen aikana ke-

hittynyt kylien elinvoimaisuuden keskeiseksi tekijäksi. 

Toiminnan perustana ovat vapaaehtoistoiminta, yh-

teisöllisyys yhteenkuuluvuuden tunne ja kotiseutu-

henki, jossa kylä ei ole vain nukkumapaikka vaan 

kotiseutu, jonka eteen ollaan valmiita tekemään töitä 

ja toimimaan yhdessä. 

Aatteellisen kylätoiminnan yhteisöllisyyden rakennus-

aineena on ihmisten yhteistyö samankaltaisten arvo-

pohjien kanssa. Yhteisöissä ihmiset määrittelevät itse-

ään mm. paikallisuuden, etnisyyden, uskonnon, su-

kupuolen tai elämäntyylin perusteella. 

Aatteellisen kylätoiminnan vapaaehtoistoiminta on 

turvattava, jotta toimintoja voidaan jatkossakin ylläpi-

tää. Vapaaehtoistoiminta on kylien elinvoiman perus-

ta. Aatteellinen kylätoiminta kohdistuu kansalaisiin ja 

on aidosti heidän tarpeistaan lähtevää. Toimintaa tu-

kevat vahva yhteistyö, viestintä, tietoyhteiskunnan 

mahdollisuuksien hyödyntäminen ja monipuolinen 

osaaminen. Toiminnalla vaikutetaan suoraan lähellä 

oleviin ja ihmisten itselleen läheisinä kokemiin asioi-

hin. Se rakentaa luottamusta ihmisten välillä. 

Suomalainen kylätoiminta on vuosien myötä kehitty-

nyt moderniksi kylätoiminnaksi, jossa palkatun hen-

kilöstön merkitys on kasvanut osana kylätoiminnan 

muutosprosessia. Pysyviä ja kestäviä palveluja osana 

julkisten palvelujen toteuttamista tehdään pääasiassa 

palkatun henkilöstön voimin. Uuskylätoiminnan teh-

tävänä paikallisten palveluiden järjestäjänä on olla eri 

tahojen kokoajana, aloitteen tekijänä, palvelujen tuot-

tajana ja välittäjäorganisaationa – tavoitteenaan mah-

dollisimman laajapohjainen yhteistyö. 

Palveluista saatava tuotto ei aina kata yritystoiminnan 

tuottovaatimuksia. Tällöin palvelutuotannon turvaa-

miseksi tarvitaan yhä useammin sellaisia uusia toi-

mintamuotoja, jotka kykenevät operoimaan pienillä 

katteilla, ja joiden tavoitteena ei ole voiton saanti, 

vaan paikalliset palvelut ja työpaikat. Näitä palveluja 

kykenevät tuottamaan esimerkiksi yhdistykset tai 

osuuskuntapohjaisesti toimivat yritykset, jotka vastaa-

vat säännöllisestä palvelutoiminnasta. Toiminnassa 

leimallista on määrärahojen aktiivinen, uudenlainen 

käyttö paikallispalvelujen tuottamisessa. 

Verkostoituminen ja yhteistyö ovat tämän päivän kes-

keisiä voimavaroja. Pohjoisten maakuntien kylätoi-

minnan yhteistyön käynnistymisen lähtökohtana ovat 

maakuntien vahvistuminen, osaamisen, viestinnän, 

hankeyhteistyön ja palveluiden tuotannon kehittämi-

nen. Kuusamossa maaliskuussa pidetyssä maakuntien 

hallitusten seminaarissa suuntasimme yhteistyökat-

seemme vuoteen 2020. 

Viestintä on keskeinen asia moniin suuntiin, niin al-

haalta ylöspäin kuin organisaatioiden sisällä ja välillä. 

Viestinnän lisäämistä tarvitaan myös viran-omaisten, 

kuntien ja poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden 

suuntaan. Viestinnän tarve lisääntyy yhä toimijoiden 

määrän kasvaessa ja verkostojen kehittyessä ja kan-

sainvälistyessä. 

Käytössäsi on Suomalainen kylätoiminta -

verkkolehden ensimmäinen julkaisu, joka on osa 

Pohjoisten maakuntien yhteistyötä. Lehtemme tulee 

jatkossa toimimaan rakentavasti tuomalla esille luo-

vuutta ja uusia näkemyksiä, esittämällä kysymyksiä 

joita ei ole esitetty ja nostamalla esille asioita, joita ei 

muualla käsitellä. 

 

 Veli-Matti Karppinen,  

 Toiminnanjohtaja,  

 Kainuun Nuotta ry  
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Pohjoisten maakuntien kylätoiminnan järjestöt tiivis-

tävät yhteistyötään. Kylätoiminnalle halutaan yhä 

enemmän vastuuta paikallisten asioiden järjestämises-

sä. Alueiden ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja 

viestintää kehittämällä hyviä käytäntöjä levitetään yhä 

uusille alueille.  

Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja 

Etelä-Pohjanmaa ovat valmistelleet kyläyhdistysten 

yhteistyötä. Maakunnalliset kylätoimijat kokoontuivat 

21.–22.3.2014 Kuusamoon keskustelemaan kylätoi-

minnan tulevaisuudesta. Lappi ja Keski-Suomi olivat 

mukana Kuusamon kokoontumisessa ja harkitsevat 

osaltaan yhteisen toiminnan aloittamista. 

Kylätoiminnan maakunnallinen kehitys käynnistyi 

1990-luvun puolivälissä. Tuolloin kylä- ja asukasyh-

distykset muodostivat alueellisia järjestöjä, kuten Kai-

nuun Nuotta ry, Pohjois-Pohjanmaan kylät ry, Keski-

pohjalaiset Kylät ry ja Eteläpohjalaiset Kylät ry. Poh-

joisten maakuntien kylätoimintaan luodaan nyt maa-

kunnallisten toimijoiden välistä yhteistyötä hyvien 

kokemusten ja toimintamallien levittämiseksi. 

Kuusamon neuvottelupäivillä keskusteltiin kylätoi-

minnan alueellisista tilanteista ja asemasta lähidemo-

kratian toteutumisessa. Kylätoimijat näkevät vahvassa 

verkostossaan paljon mahdollisuuksia paikallisen ke-

hittämisen toteuttamisessa tulevaisuudessa. Myös 

käynnissä olevan toiminnan näkyvyyttä halutaan lisä-

tä. Kylätoiminnasta ja palveluista eri alueilla tullaan 

jatkossa tiedottamaan yhteisesti toteutettavalla viestin-

nällä, mitä tehostaa maakuntien yhteinen Suomalai-

nen kylätoiminta -verkkolehti. 

Pa lvelui ta  maaseudul le  

Kylätoimijat ovat valmiita ottamaan tulevaisuudessa 

vastuuta palveluiden järjestämisestä harvaan asutulle 

maaseudulle. Viime aikoina palveluita on järjestel-

mällisesti karsittu ja keskitetty kasvukeskuksiin. Kai-

nuussa Kainuun Nuotta ry on nostanut palvelukes-

kusverkostoa maaseudulle. Toimintamallissa kyläyh-

distykset ovat tuottaneet itse tiettyjä palveluita lähialu-

eelleen. Toiminta on rakentunut osuuskuntatoimin-

nan varaan.  Maaseudulle on perustettu alueen tar-

peisiin vastaavia osuuskuntia, joille on tarjottu koulu-

tuksia ja tukipalveluita toiminnan järjestämisessä.   

Kainuussa luotua palvelukeskusmallia tullaan tulevai-

suudessa levittämään muiden maakuntien alueille. 

Palvelukeskuskylistä muodostuvaan maakunnalliseen 

palveluverkostoon voidaan ohjata maakunnallisesti 

tarpeellisiksi koettuja palveluja. Paikallisella tasolla 

palvelutuotanto tapahtuu yhteistyössä yritysten kans-

sa. Palvelutarpeet vaihtelevat maakunnittain, mutta 

yhteinen tahtotila kylätoiminnan aseman vahvistami-

seksi on vahva. Viestintä-, yrittäjyyskoulutuksia ja 

muita kehitystoiminnan tukipalveluita tullaan tarvitse-

maan kaikilla alueilla.   

Maakunnalliset kyläyhdistykset tulevat tulevina vuosi-

na panostamaan yhteiseen tiedotukseen ja kokemus-

ten levittämiseen. Kylätoiminnassa on voimaa, tahtoa 

ja rohkeutta uusien yhteistyön muotojen käynnistämi-

seen. Toimijat haluavat ottaa yhä enemmän vastuuta 

maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämisestä ja maa-

seudun asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä. Yh-

distämällä voimansa ja kokemuksensa maakunnalli-

set toimijat tähtäävät palveluiden nykyistä toimivam-

paan järjestämiseen ja verkoston viestinnän tehosta-

miseen. 

Tatu Karppinen, Kainuun Nuotta ry 

POHJOISET KYLÄT YHDISTÄVÄT VOIMANSA 

Pohjoisten kylien aktiiveja Kuusamossa maaliskuussa 2014 
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HAMA-verkosto on yksi Maaseutupolitiikan yhteis-

työryhmän (YTR) verkostoista 

YTR:n verkostomaiseen työhön osallistuu yli 500 ih-

mistä useista ministeriöistä ja muista organisaatioista. 

Tavoitteena on edistää maaseudun hyvinvointia ja ke-

hittää ja kokeilla uusia toimintamuotoja. 

Mahdollisuuksien maaseutu - Maaseutupoliittinen 

kokonaisohjelma 2014–2020 on YTR:n toimintaoh-

jelma ja kansallisen laajan maaseutupolitiikan väline. 

Se korostaa paikallisten olosuhteiden huomioon otta-

mista maaseudun kehittämisessä ja päätöksenteossa ja 

maaseutu nähdäänkin erottamattomana osana kansal-

lista menestystä ja yhteiskuntaa. Ohjelman vision mu-

kaan maaseutu on yritteliäisyyteen ja luovuuteen kan-

nustava hyvä elämisen ympäristö. Kokonaisohjelmas-

sa on viisi teemaa, jotka ovat Osallisuus ja lähidemo-

kratia, Asuminen ja palvelut, Infrastruktuuri ja maan-

käyttö, Elinkeinot ja osaaminen ja Ekosysteemipalve-

lut. 

Näiden teemojen sisällä toteutetaan 63 erilaista toi-

menpidettä. Jokaisen teeman tukena on oma teema-

verkostonsa. Näiden lisäksi on kaksi horisontaalista 

verkostoa Harvaan asuttu maaseutu ja Identitets-

baserat nätverk (IDNET). 

 

HAMA-verkosto järjestää verkostotapaamisia eri puo-

lilla Suomea 

Harvaan asuttua maaseutua on Suomen pinta-alasta 

68,3 %, mutta alueella asuu vain 6 prosenttia  väestös-

tä. HAMA-verkosto tarkastelee tätä haastavaa aluetta 

kokonaisvaltaisesti kaikkien yhteistyössä muiden 

YTR:n verkostojen kanssa. HAMA-verkosto asian-

tuntijoineen haluaa nostaa esille mahdollisia epäkoh-

tia ratkaisuineen päätöksentekoon ja kertoa alueen 

mahdollisuuksista. Keskeistä tulee olemaan yhteistyö 

mm. hama-alueen toimijoiden kanssa, tutustuminen 

erilaisten alueiden tilanteisiin, paikkaperustaisten ko-

keilujen aikaan saaminen ja uusien kumppanuuksien 

löytäminen. Tästä syystä HAMA-verkosto järjestää 

jatkossa tapaamisia maaseututoimijoiden ja -

rahoittajien kanssa: ensimmäinen tapaaminen pide-

tään Saarijärvellä 9.5.2014. 

Paljon mahdollisuuksia – miten ne hyödynnetään? 

HAMA verkoston tavoitteena on nostaa alueen mah-

dollisuudet mahdollisimman laajaan keskusteluun ja 

tietoisuuteen. Harvaan asutulla maaseudulla on mitta-

vat taloudellisesti hyödynnettävissä olevat luonnonva-

rat aineellisine ja aineettomine arvoineen. Näiden 

hyödyntäminen vaatii kuitenkin mm. toimivia yrityk-

siä, työpaikkoja, kunnossa olevaa infrastruktuuria, 

palveluja, ympäristön haavoittuvuuden huomioimista, 

alueella asuvia ja viihtyviä ihmisiä. Erityisinä lähiaiko-

jen painopisteinä ovat nopeiden tietoliikenneyhteyksi-

en ja sähköisten palvelujen saaminen alueen ihmisten 

ulottuville,  maaseutuvaikutusten arvioinnin käyttöön-

oton ja lähidemokratian edistäminen erityisesti kunta-

liitostilanteissa. Harvaan asutulle maaseudulle poliitti-

set päätökset vaikuttavat joko negatiivisemmin tai vä-

hemmän positiivisesti kuin muilla maaseutualueilla. 

Tarja Lukkari, erityisasiantuntija,  

YTR:n Harvaan asutun maaseudun verkosto 

email tarja.lukkari@kamk.fi, puh. 0400 372 082  

Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto aloitti toimintansa 
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Kainuun Nuotta ry 

Kainuun Nuotta ry on kainuulaisten kylien, taajamien 

ja kaupunginosien vuonna 1995 perustama maakun-

nallinen kylätoiminnan kattojärjestö. Kainuussa toimii 

152 kylä- ja asukasyhdistystä. Toimintamme piiriin 

kuluvat kylät, taajamat ja kaupunginosat. 

Kainuulainen kylätoiminta kulkee valtakunnan eturin-

tamassa. Toimintamme on vuosien varrella tullut 

myös tutuksi lukuisille suomalaisille ja kansainvälisille 

vieraille. Perinteinen kylätoiminta on laajentunut uus-

kylätoiminnaksi, jonka tunnusmerkkeinä ovat vahva 

paikallinen kehittämistyö, uudet rahoitusmallit, yhtei-

söllinen sitoutuminen, yhteistyö kansallisella ja kan-

sainvälisellä tasolla. Toiminnan perustana on vapaaeh-

toistyön ja palkatun työn yhdistäminen. 

KAINUUN KYLIEN JA TAAJAMIEN KEHITTÄ-

MISEN PAINOALUEET  

Kehittämisen painopisteitä ovat yhteisöllisyyden, pal-

velujen ja elinvoimaisuuden lisääminen, kansalaisde-

mokratia, liiketoiminnan kehittäminen, viestinnän, 

valokuituverkkojen ja tietoyhteis-kunnan kehittämi-

nen, kansainvälistyminen, maakuntien välisen yhteis-

työ, sopimuksellisuus, kylien turvallisuus, syrjäytymi-

sen ehkäisy, maahanmuuttajien kotouttaminen ja inf-

rastruktuurin toimivuus. 

Kainuun Nuotta ry on ottanut käyttöön uusia sähköi-

siä viestintätyökaluja. Käytössä on virtuaali-pohjainen 

kyläportaali, johon myös kylät voivat jatkossa tehdä 

uudet nettisivunsa. Teppanakeskuksessa on valokuitu-

yhteydet ja keskuksesta kehitetään monipuolinen kyli-

en virtuaalipalvelukeskus, joka jatkossa palvelee moni-

puolisesti koko Suomen kylien toimintaa. 

YHTEISTYÖSSÄ 

Yhteistyötä toteutetaan kuntien ja valtion organisaatioi-

den, Leader-toimintaryhmien ja lukuisten yritysten 

kanssa. Kylien kehittämistoiminta on muotoutunut 

systemaattiseksi ja suunnitelmalliseksi Oulun yliopis-

ton, sittemmin Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Pro-

Agria Kainuun kanssa. 

Kylien ja taajamien paikallistoiminnan vahvin verkko 

on kylätoiminta. Kainuun kunnissa 2-3 kertaa vuodes-

sa kokoontuu kyläparlamentti tai kuntatiimi, joka toi-

mii kunnan päättäjien, viranhaltijoiden ja kyläyhteisö-

jen yhteisenä ja tasavertaisena keskustelufoorumina. 

Yhteistyössä toimitaan kylien kansalaisvaikuttamisen 

kanavana osallistumalla lähes kaikkien kyliä koskevien 

strategioiden, ohjelmien ja suunnitelmien suunnitte-

luun ja sisällön kirjoittamiseen. Järjestämme yhdessä 

kylätiimin kanssa vuosittain myös lukuisia koulutus ja 

kehittämistilaisuuksia. 

TOIMINTAKESKUKSET 

Kainuun Nuotta ry on ostanut ja peruskorjannut 1920 

valmistuneen Kajaanin keskustassa sijaitsevan Tep-

panakeskuksen(Teppanan vanha puukoulu). Tiloihin 

on perustettu Suomen ensimmäinen maakunnallinen 

kylätalo, josta löytyy kyliä laajasti palvelevat toimistot, 

kokous- ja koulutustilat sekä virtuaalipalvelukeskus. 

Teppanakeskuksen lisäksi yhdistys ylläpitää Kajaanin 

keskustassa monikulttuurista toimintakeskusta, Moni-

kaa. Lisäksi Kajaanissa toimiva Lohtajan Nettikahvila 

ja Suomussalmella toimiva Perhepirtti ovat osa yhdis-

tyksen palvelupisteverkostoa. 

VARAINHANKINTAA JA PALVELUTOIMIN-

TAA YRITYSTEN AVULLA 

Kainuun Nuotta ry omistaa kaksi yhtiötä. Kehitysyhtiö 

GrowNow Oy harjoittaa kehitysyhtiötoiminnan lisäksi 

ravintolatoimintaa ravintola WanhaTeppanassa. 

Osuuskunta Rajan Nuotta tuottaa palveluja kylille ja 

toimii työllisyyden hoidon osa-alueilla. 

Veli-Matti Karppinen,  

Toiminnanjohtaja, Kainuun Nuotta ry  

Kainuulainen kylätoiminta kehityksen tiellä 
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Kainuun Nuotta ry 

Kainuun Nuotta ry:n omistama Teppanakeskus on näyttävä puurakennus Kajaaninjoen rannalla  

Kulttuuriyrittäjyydestä puhuttaessa on tärkeää ajatella 

käsitettä kokonaisuutena, joka sisältää sekä kulttuurin 

että liiketoiminnan. Kulttuuriyrittäjä toimii yrittäjänä 

tullakseen toimeen osaamisellaan. Yleensä hän ei kui-

tenkaan tavoittele maksimaalista voittoa. Kulttuuriyrit-

täjä voi myös olla kolmas osapuoli, joka toimii luovan 

henkilön ja elinkeinoelämän välikätenä, mikä antaa 

taiteilijalle mahdollisuuden saavuttaa laajemmat mark-

kinat. Tässä tapauksessa organisaatio hankkii toimek-

siannon ja kulttuuriyrittäjä tekee luovan työn.  On 

tärkeää, että luovan työn tekijä antaa itselleen luvan 

panostaa myös hankkeisiin, joissa päätarkoituksena ei 

ole luoda kannattavuutta, vaan joissa luovuus sinänsä 

on itsetarkoitus. 

 

Yritysneuvontaan kaivataan muutoksia 

 

Suomalaisen luovan talouden kehityksen haasteita 

tänä päivänä ovat kulttuuriyrittäjyyteen vaikeasti sopi-

vat, liian monimutkaiset yrityspalvelut, jotka eivät pys-

ty vastaamaan tarpeeseen nopeasti kehittyvillä toimi-

aloilla. Yrityspalvelut eivät vielä tunnista riittävästi im-

materiaalisen tuotannon ja ansaintalogiikan erityispiir-

teitä. Kulttuuriyrittäjille suunnatut neuvontapalvelut 

tuleekin paketoida siten, että ne sopivat paremmin 

luovan työn toimintaympäristöön. 

 

Luovuuden ja liiketoiminnan paketointia 

 

Suomalaisen luovan talouden kehittämisessä tulee 

parantaa liiketaloudellista osaamista, yrittäjyysasennet-

ta, sekä yritysten verkostoitumista kansainvälisiin ar-

voketjuihin. Tekijänoikeuksiin perustuvan liiketoi-

minnan käynnistäminen on haasteellista, koska luovi-

en alojen yrityksillä ei ole useinkaan riittävästi omia 

resursseja. Hyvä liiketoimintasuunnitelma ja asiakas-

lähtöisyys ovat tarpeellisia kaikessa yrittäjyydessä - jär-

kevä kustannusrakenne ja hintataso ohjaavat kannatta-

vuutta.  

 

Sateenvarjo-osuustoiminnasta tuki alkaville kulttuu-

riyrittäjille 

 

Osuuskunnalla on kaksoisluonne. Se on sekä liikeyri-

tys että henkilöyhteisö, joka antaa mahdollisuuden 

ottaa huomioon myös jäsentensä sosiaaliset ja kulttuu-

riset tarpeet. Sateenvarjo-osuuskunnan osakkaina voi-

vat olla yksittäiset henkilöt, yritykset ja rekisteröidyt 

yhdistykset. Sanansa mukaisesti sateenvarjo antaa 

osakkaille paremmat mahdollisuudet tuottaa omaa 

palveluaan joko yksittäisenä henkilönä, yrityksenä tai 

yhteisönä. Sateenvarjo-osuuskunta on verkosto, joka 

mahdollistaa osakkaiden keskittymisen omaan ydin-

osaamiseen ja sitä kautta haluttuun toimeentuloon.  

Veli-Matti Karppinen,  

Toiminnanjohtaja, Kainuun Nuotta ry  

Kulttuuriyrittäjyys tarvitsee uusia tuulia  
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Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 

Aapelin tarinassa ”Siunattu hulluus” Rummukai-

sen veljekset Vilippus ja Ana pohtivat otsikon ky-

symystä. Lopputulema oli opettaja Horsman ol-

leen likipitäen viisas mies – hänkään ei ollut aivan 

lopen viisas mies, sillä sellainen ei viitsisi koko 

elämäänsä opettaa toisia. Itse pidän yhtenä ihmi-

sen viisauden mittarina kykyä nähdä ja ymmärtää 

kokonaisuuksia, asioiden keskinäisiä merkityksiä 

ja vaikutuksia, sekä sitä kautta löytää parhaat rat-

kaisut ongelmiin.  

Julkisten menojen ja tulojen välinen ero on nykyi-

sin yli 10 %. Jostain on löydettävä lisää tuloja tai 

menoja on vähennettävä, jotta yhteiskuntamme 

toimivuus ja palvelut voidaan pitää halutulla tasol-

la.  Nyt tarvitaan niitä oikein viisaita miehiä ja nai-

sia ratkaisemaan tämä ongelma. Tarvitaan paljon 

puhuttua talonpoikaisjärkeä. Päättäjillä kaikilla 

tasoilla tulee olla näkemystä ja rohkeutta tehdä 

ratkaisuja kokonaisvaltaisesti; kylän, kunnan, maa-

kunnan ja koko Suomen kannalta – ja näissä tal-

koissa jokaisen on oltava mukana.   

Seuratessa tehtyjä päätöksiä sekä kunta- että valti-

ontaloudessa tulee väkisinkin mieleen tuo alussa 

mainittu ”Siunattu hulluus” ja oikein viisas mies. 

Kaikilla tasoilla valmistellaan asioita hiljaisuudessa 

ja tehdään päätöksiä ilmeisesti tajuamatta niiden 

merkitystä koko yhteiskunnalle. Kuntapäättäjät 

syyttävät hallitusta voimakkaasti tällaisesta päätök-

senteosta ja kuitenkin syyllistyvät itse täsmälleen 

samaan päättäessään kylien palveluista ja kyläkou-

luista.  

Niin sanottu kolmas sektori nähdään mahdollise-

na ratkaisuna kuntatalouden säästötarpeisiin ja 

paikallisten lähipalveluiden edulliseen tuottami-

seen. Tämä on mielestäni aivan oikea ja suuri 

mahdollisuus koko yhteiskunnan kannalta. Mutta 

jokaisen tulee ymmärtää, ettei pitkäjänteistä ja luo-

tettavaa palvelutuotantoa voida toteuttaa ilmaiseksi 

talkoilla. Tähän tarvitaan aitoa yritystoimintaa, 

kylien liiketoimintaa. Kyliltä löytyy yrittäjyyden 

lisäksi yksi ylivoimainen yritystoiminnan kannatta-

vuuteen ja laatuun vaikuttava tekijä: yhteisöllisyys. 

Oikein organisoituna kylille syntyvien lähipalvelu-

yritysten avulla voidaan saavuttaa merkittäviä sääs-

töjä nykyisin julkisesti tuotettuihin palveluihin. 

Kyläyhdistykset muodostavat merkittävän, jo ole-

massa olevan, koko maan kattavan verkoston kyli-

en oman liiketoiminnan organisoimiseksi. Kyläyh-

distykset voivat ottaa paikallisesti yhdistävän ja ko-

koavan roolin rakennettaessa kylien omaa palvelu-

toimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin muiden 

toimijoiden kanssa.  

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on maakunnallinen 

kylien ja asukasyhdistysten edunvalvoja. Se on 

puoluepoliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen 

yhdistys, jonka tavoitteena on edistää kylä- ja asu-

kasyhdistysten, tutkimus- ja kehittämisorganisaati-

oiden keskinäistä yhteistyötä sekä kylien omatoi-

misuutta ja elinvoimaisuutta.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esa Aunola , toiminnanjohtaja,  
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry, www.ppkylat.fi 

OLETKO KOSKAAN NÄHNYT OIKEIN VIISASTA MIESTÄ? 

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Kalevassa 
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Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 

Näillä sanoilla innostettiin pariakymmentä kyläaktiivia 

Pudasjärveltä, Oulusta ja Iistä kertomaan toiminnas-

taan, paikkakunnan ihmisistä, heidän elämäntarinois-

taan ja kylän tapahtumista tiedotusvälineille Pohjois-

Pohjanmaan Kylät ry:n ja Maaseudun Sivistysliiton 

Uutispuuro-maaseuduntiedotushankkeen järjestämäs-

sä "Kylä tiedottaa –omille ja muille" -

koulutustilaisuudessa Pohjois-Iissä. Iin tilaisuus oli 

yksi niistä kuudesta Pohjois-Pohjanmaalla järjestettä-

vistä koulutuksista, joissa käsitellään ja opitaan tiedot-

tamisen perusasioita, valokuvaamista ja pohditaan 

yhdessä, miten kylien verkostoissa saadaan viesti kul-

kemaan paremmin niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. 

Avoimella tiedottamisella ehkäistään ennakkoluuloja 

ja väärinkäsityksiä. Samalla se on myös hyvä keino 

herättää ihmisten mielenkiinto ja innostaa uusia toi-

mijoita mukaan, sekä tehdä kylää tunnetuksi yhteis-

työkumppaneille ja laajemmallekin yleisölle. 

"Hyvää tietoa", totesi yksi osallistuja. "Mutta miksi se 

jutun kertominen paperilla on niin vaikeaa ?" Pohdit-

tiin myös, että yksipuolistuvatko meidän toimintam-

me, vieraillaan vain somessa, ei kylässä eikä naapuris-

sa! Ehdotettiin myös ei pelkästään kyläkohtaista säh-

köistä keskustelupalstaa, jonka valvonta ja hallinnointi 

todettiin toisaalta myös haasteelliseksi. Vanhat konstit 

tiedottamisessa ovat edelleen käyttökelpoiset: ilmoi-

tustaulut(kaupat, kylätalot, kirjastot ), puhelin ja puhe. 

Tärkeintä on, että väline ja vastaanottaja aina kohtaa-

vat. Hyvä huomio oli myös, että kyläasioista voidaan 

kertoa myös aikakauslehdissä. 

Kylistä löytyy moniosaajia. Joku osaa kirjoittaa, joku 

valokuvata ja yhteistyössä voidaan lähteä koostamaan 

aineistoa, vaikkapa maakuntalehtemme yhteisösivuille 

tai paikallislehteen. Monilla kylillä on myös nettisivut 

ja Facebook-sivut, mutta niitä on myös käytettävä ja 

päivitettävä. Myös mielipidekirjoituksissa voidaan ot-

taa kantaa ja tuoda kylän asioita esille. Hyvä tiedote 

on yksinkertainen ja ymmärrettävä ja vastaa kysymyk-

siin - mitä, milloin, kuka, missä, miten ja miksi? Asiat 

etenevät tärkeimmästä vähiten tärkeimpään ja pituus 

on hyvä pitää yhdessä liuskassa (A4). 

Aloitetaan yhdessä kylien viestintäverkon kutominen 

ja onnistumisen ensimmäinen askel on aina kuitenkin 

aloittaminen, rohkeasti! 
 

Anita Sievänen 

Puheenjohtaja, Pohjois-Iin kyläyhdistys ry 
Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Kalevassa 

KERRO KUIN KAVERILLESI ! 

Pia Alatorvinen MSL:n Uutispuuro tiedotushankkeesta neuvoi 
myös osallistujia valokuvaamisesta 27.2.2014 Pohjois-Iin kou-
lulla. Kuva: Anita Sievänen 

 

VUODEN KYLÄ 

Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien 

monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tun-

nettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktii-

visia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä 

esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. Jokai-

nen maakunta valitsee vuosittain oman vuoden ky-

länsä ja valtakunnallinen vuoden kylä valitaan näiden 

maakunnallisten vuoden kylien joukosta. Hakemus-

lomakkeita toimittavat Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 

ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. 

 

Seuraavat koulutukset 

24.4. klo 18 alkaen Juopulin kylätalo/Ylikiiminki  

 - kaikki kylien tiedottamisesta kiinnostuneeet. 

 

6.5. Oulu/Yle - aluevastaavat. 

 

23.5. Oulu - PPKylät hallitus.  

 

Koulutuskierros tulee jatkumaan edelleen. Tulevis-

ta koulutuksista tiedotetaan myöhemmin.  
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Keskipohjalaiset Kylät ry 

Keskipohjalaiset Kylät ry toimii maakunnan alueella 

monipuolisena kylätoiminnan edistäjänä. Jäseniämme 

ovat kyläyhdistykset tai muut kylien kehittämistoimin-

taa harjoittavat yhdistykset. Keski-Pohjanmaan alueen 

lisäksi teemme yhteistyötä naapurimaakuntien kanssa 

ja toimimme valtakunnallisessa kylätoiminnassa.  

Edunvalvonnassa jatkui useamman vireillä olleen 

Kokkolan strategisen aluerakenneyleiskaavan valmis-

telu, seuraaminen ja tiedottaminen kaavavalmisteluissa 

käytetyistä kyläkorteista. Syyskokouksen yhteydessä 

pidetyssä Kylä kartalla -seminaarissa kylät saivat täy-

dentää kaavoituksen avuksi laadittuja kyläkortteja, joi-

den täydentäminen jatkuu. Tämän strategisen aluera-

kenneyleiskaavan valmistelun seurannassa jatkui yh-

teistyö MTK-Keski-Pohjanmaan. 

Keski-Pohjanmaan liitossa on aloitettu 4. vaihekaavan 

valmistelu. Kaava tulee käsittelemään seudullisesti 

merkittävän tuulivoiman sijoittumista Keski-

Pohjanmaan maakunnassa. Keskipohjalaiset Kylät ry 

on kaavatyöryhmässä mukana. 

Vuoden 2012 tuli julkisuuteen isoja tuulivoimapuisto-

kaavoja, joihin kaavaillaan jopa 100 tuulivoimalaa kor-

keudeltaan 250m. Keski-Pohjanmaan alueelle on 

suunnitteilla noin 350 tuulivoimalaa, jos kaikki suun-

nitelmat toteutuvat. Valmistelimme Pohjois-

Pohjanmaan Kylät ry:n kanssa Kylillä tuulee -

seminaarin, johon osallistui Kalajoella n. 100 henkiä 

ja Halsualla 60 henkeä. Seminaareissa käsiteltiin laaja- 

alaisesti tuulivoimaloiden hyötyjä ja haittoja kylien 

kannalta. Tuulivoimalakaavoituskeskusteluun saimme 

lainopillista tukea MTK:n kautta ja Juha Kuisma Kyli-

en Bisneskeissi -hankkeesta sitoutettiin asiaan mu-

kaan.  

Koska kyläkoulujen lakkauttamisuhka oli vahvasti esil-

lä koko Keskipohjanmaan alueella, vuoden kyliksi 

valitsimme kaikki kyläkoulukylät. Toimivia kyläkoulu-

ja Keskipohjalaiset Kylät ry:n suomenkielisellä alueella 

on nyt 23 ja ruotsinkielisellä alueella 3. Lisäksi järjes-

timme Kyläkoulut maaseudun vetovoimatekijänä -

seminaarin.   

 

Esa Erkkilä, Kyläasiamies, Keskipohjalaiset Kylät ry  

- Kylätoiminnan ja asuinmaaseudun eduntekijä. 

- Kyläsuunnitelmien tekijä ja päivittäjä. 

- Kyläsivujen ylläpitäjä ja päivittäjä. 

- Vuosittaisen Keskipohjalaiset Kylät lehden julkaisija  

 (n. 35  000 kpl painos). 

- Kyläporttaalin ylläpitäjä (www.kpkylat.fi).  

- Kyläpäivien järjestäjä 

- Vuoden maakunnan kylän sekä kylätoimijoiden valitsija. 

- Kylä- ja asukastoimintaa palvelevien kehittämishankkei-

den toteuttaja. 

- Maakunnallisen kyläohjelman julkaisija.  

- Lausuntojen antaja ja verkostojen ylläpitäjä. 

- Keski-Pohjanmaan liiton MYR:n ja Maaseututeemaryh-

män jäsen.  

Keskipohjalaiset Kylät toimivat laajasti kylien edunvalvojana  

Keskipohjalainen pyöreäpöytä -tilaisuuteen kutsutaan kerran vuodessa kaikki keskipohjalaiset järjestöt.  
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Keskipohjalaiset Kylät ry 

Keskipohjalaiset Kylät ovat maakuntajuhlien suunnit-

teluvaiheessa jo mukana. Kylille tapahtumat ovat osa 

verkostomaista maakuntajuhlavuotta. 

Keski-Pohjanmaalla vietetään maakuntajuhlavuotta 

vuonna 2015. Maakuntajuhlan historia ulottuu vuo-

teen 1918, josta alkaen keskipohjalaisessa hengessä 

on juhlia vietetty etenkin nuorisoseurojen toimesta.  

Juhlista muotoutui vuosien saatossa maakunnallisia 

laulu- ja soittojuhlia. Omalla nimellään maakuntajuh-

lia on vietetty vuodesta 1925 alkaen. Edelliset maa-

kuntajuhlat olivat Kannuksessa kotiseutupäivien yh-

teydessä vuonna 2004. 

Ei heti arvaisi, että ajatus maakuntajuhlavuodesta 

2015 juontaa alkunsa ykspihlajalaisen talon remont-

tiin. Lattialautojen alta löytyi nimittäin läjäpäin alkupe-

räisiä vuoden 1925 Kokkola-lehden maakuntajuhla-

numeroita. Osa lehdistä on yhä täydellisessä juhla-

kuosissa. Kirjoitin löydöstä jutun viime keväänä Kok-

kola-lehden historiapalstalle. Jutun lukijoihin lukeutui 

maakuntajohtaja ja hänen aloitteesta maakuntajuhlia 

vietetään jälleen 90-vuotispäivän kunniaksi.  

Eri kahvi- ja palaveripöydissä virinneen keskustelun 

pohjalta on todettu, että yksittäisten juhlien sijaan ko-

ko vuosi 2015 on aiheellista nostaa juhlavuodeksi. 

Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry on määritellyt 

teeman sanoihin yhteisöllisyys, hyvinvointi ja kulttuu-

ri. Keski-Pohjanmaa on tunnettu monipuolisesta yh-

distystoiminnastaan, jolla on hyvin vahva rooli hyvin-

voinnin ylläpitäjänä esimerkiksi moninaisten kulttuu-

ritapahtumien kautta. Keskeistä on, että maakuntajuh-

lat rakennetaan yhdessä. Kaikille avoimia suunnittelu-

palavereita on jo pidetty Kälviällä, Pyhäjärvellä, Kala-

joella, Pietarsaaressa, Ylivieskassa ja Kaustisella. Kaik-

ki pääsevät mukaan maakuntajuhlavuoden tiedotus-

rinkiin ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa allekirjoit-

taneelle. Ringissä jaetaan ideoita ja tiedotetaan kuu-

kausittain tulevan maakuntajuhlavuoden kuulumisista.     

Juhlavuoden kunniaksi on II-asteen opiskelijoiden 

keskuuteen julistettu kilpailu hengennostatuslogon 

suunnittelusta. Logon tulee viestiä juhlavuoden tee-

moja eli keskipohjanmaan vahvuutta yhteisöllisyyden, 

hyvinvoinnin ja kulttuurin saralla. Logoa saa käyttää 

rajattomasti juhlavuoden aikana esimerkiksi eri tapah-

tumien yhteydessä ja välittää näin viestiä siitä, että juh-

lavuoden nostattamia teemoja arvostetaan ja vaalitaan 

Keski-Pohjanmaalla. Tapahtumista puheen ollen mai-

nittakoon, että vuoden 1925 maakuntajuhlilla yksi 

tapahtumalaji oli käsikranaatin heitto ja sen voitti käl-

viäläinen E. Porko tuloksella 60,25 metriä. Käsikra-

naatit eivät lennä enää vuonna 2015, mutta paljon 

muita kivoja tapahtumia on Keski-Pohjanmaa pullol-

laan. Juhlavuoden kunniaksi suunnitellaan parhaillaan 

kahta kilpailua, joista toisen pääosassa on laulu maa-

kunnalle ja toisen kilpailun aihe on seitsemän minuu-

tin kotiseutuvideo.   

Maakuntajuhlavuonna panostetaan keskipohjalaisten 

tapahtumien markkinoinnin ja yhdistysten viestinnän 

kehittämiseen. Asian tiimoiltaan pidetään tiedotustilai-

suus kesällä 2014 tai viimeistään elokuussa. Ensiarvoi-

sen tärkeää on, että maakuntajuhlavuosi tulee lisää-

mään Suomen toiseksi pienimmän maakunnan tun-

nettavuutta niin valtakunnallisesti kuin ennen kaikkea 

keskipohjalaisten keskuudessa. Juhlavuoden tavoite 

on vahvistaa sitä keskipohjalaista voimaa, jolla maa-

kuntaa on rakennettu jo vuosisatojen ajan. Ennen 

kaikkea yhteinen juhlavuosi karsikoon juurettomuut-

ta, vahvistakoon identiteettiämme ja luokoon entistä 

vahvempaa yhteisöllisyyttä. Tällä tiellä vaalimme kes-

kipohjalaista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. 

Sanna-Maija Kauppi, Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliit-

to ry:n koordinaattori / Keski-Pohjanmaan liitto  

Kuvat: Keski-Pohjanmaan liitto 

Vuosi 2015 on keskipohjalainen hengennostatusvuosi! 

Maakuntajuhlat jossain päin Keski-Pohjanmaalla vuonna 1933.  

Kuva Kokkolan maakuntajuhlista vuodelta 1939 . 
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Eteläpohjalaiset Kylät ry 

Eteläpohjalaiset Kylät ry epk on kylien yhdistysten 

alueellinen yhdistys, joka kattaa myös Kyrönmaan 

seutukunnan. Se perustettiin syksyllä 1995 eteläpohja-

laisen kylätoiminnan tiedottajaksi, eduntekijäksi ja 

yhteistyön virittäjäksi. Mutta heti alkuvaiheessa mah-

dollistui EU-tuen saanti kylien toimintaan. Liki vara-

ton epk tarttuikin ennakkoluulottomasti tähän mah-

dollisuuteen. Aluehallinnon ja kuntien tuki oli alusta 

alkaen vahvasti mukana. Kymmenessä vuodessa to-

teutettiin yli 700 kylien investointihanketta, kokonais-

rahoitus yli 35 miljoonaa euroa, ja kymmeniä kehittä-

mishankkeita.  

Niinpä yhdistys toimi kaksi ensimmäistä EU-kautta 

maakunnallisen Kyläohjelman koordinoijana ja hank-

keiden toteuttajana, alkuperäisen tavoitteen, kylien 

oman perustoiminnan vahvistamisen rinnalla. Järjes-

tettiin ilta toisensa jälkeen kuntakierroksia, katseltiin 

tievarsien pelloilla palavia ”EU-vainovalkeitakin” ja 

innostettiin kylätoimikuntia rekisteröitymään ja hyö-

dyntämään EU-tukea, kun siihen oli liitytty. Viesti me-

ni nopeasti perille: neljä viidesosaa maakunnan kylistä 

perusti yhdistyksen, laati kyläsuunnitelman ja haki 

rahoitusta hankkeilleen.  

Tyypillisesti moni kylän yhdistys oli jonkin tietyn sek-

torin ja yhdistysten jäsenten järjestö, eikä se edes ta-

voitellut koko kylän viihtyvyyden ja vetovoiman edis-

tämistä. Kylän kehittäminen oli usein vain aloitteiden 

tekemistä kunnan ja julkisen sektorin suuntaan, vailla 

omaa panostusta. Moni kylään muuttanut saattoi jää-

dä tyystin yhdistysten toiminnan ulkopuolelle. Neut-

raalin kyläyhdistyksen tavoite on innostaa kaikkia ky-

läläisiä mukaan osallistumaan.  

Ensimmäiset EU-vuodet kylien kehittämishankkeiden 

toteuttajina olivat kunnat, sitten seutukunnat ja tällä 

kaudella niitä toteuttavat toimintaryhmät Etelä-

Pohjanmaan Maaseutuohjelman rahoittamin hank-

kein. Investointien määrä on nyt enää murto-osa alku-

vuosien määrästä.  

Vuodet ovat antaneet kokemuksen, että vain laajalla 

yhteistyöllä ja verkostoitumalla saadaan edistystä ai-

kaan. Sitä tarvitaan kylien kesken, eikä vähimmin kyli-

en maakunnallisten yhdistysten kanssa. Epk on etsinyt 

yhteistyön ituja liki vuosikymmenen ja Pohjoisten 

maakuntien yhteistoiminta on hyvässä nosteessa. Ku-

ten kylien, myös kuntien ja maakuntien välillä on 

merkittäviä eroja, mutta tämä pitää huomata mahdol-

lisuutena, ei rasitteena.  

Tavoitteenamme on paitsi verkostoitua ja vaihtaa 

osaamista, myös hyödyntää yhteisten hankkeiden to-

teuttamisen tuomat mahdollisuudet. Merkittävä haas-

te on saada kylän perustoiminnan tukea kehittämistoi-

minnan ja -hankkeiden rinnalle. Tämä ei tarkoita uu-

sien kehittämisideoiden vähättelyä, vaan huolta kylä-

toiminnan jatkuvuudesta ja uusien toimijoiden mu-

kaan saannista. Kylien toimijat vanhenevat ja muutta-

vat muualle. Yhdistysten perustehtävät rasittavat yhä 

pienempää joukkoa. Julkinen tuki kohdentuu nykyi-

sellään liki yksinomaan kehittämiseen, vaikka se on-

kin vain murto-osa kylän toiminnasta. Kiinteistön yllä-

pito, hallinnon rutiinit ja kylän omat toiminnat hoide-

taan hyvin vähin kylätapahtumien tuomin varoin ja 

talkootyönä, korvauksetta. Kovin usein tämä tapahtuu 

myös toimijoiden oman kukkaron tuella.  

Epk:n jäsenmäärä oli alkuvuosina sadan vaiheilla, ny-

kyisellään liki 150 kylien yhdistystä. Mukana on myös 

asutuskeskusten yhdistyksiä ja maaseudulla toimivia 

järjestöjä. Maakunnassa on liki 200.000 asukasta, niis-

tä asuu kylissä yli kolmannes. Kyliä on noin 330. Yh-

distyksen hallituksessa on kahdeksan jäsentä ja varajä-

sentä. Keskeistä on toimia yhä alkuperäisen tavoitteen 

mukaan, aktivoida kylien toimintaympäristöä, julkista 

sektoria ja maaseudun toimijoita huomioimaan toi-

missaan kylien kehittäminen ja toimia kylätoiminnan 

alueellisena eduntekijänä.  

Juha Pohjonen, Kyläasiamies, Eteläpohjalaiset Kylät ry 

Eteläpohjalaiset Kylät ry kylien yhdistysten tukena   

Kesäteatterit ovat eteläpohjalaisille tuttu toimintamuoto. 
Tässä Soinin Kukonkylän kesäinen näytös.  
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Eteläpohjalaiset Kylät ry 

Alue 

Etelä-Pohjanmaa on – kuntamuutosten parissa oleva 

– parinkymmenen kunnan, 200.000 asukkaan länti-

nen maakunta, joka muodostuu entisestä Vaasan lää-

nin itäisestä osasta. Maakuntakeskus on Seinäjoki, 

johon on liittynyt Peräseinäjoki, Nurmo ja Ylistaro. 

Uuteen Kauhavaan ovat liittyneet Yli- ja Alahärmä ja 

Kortesjärvi. Alavuteen on liittynyt Töysä, Alajärveen 

Lehtimäki. Muutosvaihe jatkuu yhä, lähiaikoina aina-

kin Jalasjärvellä.  

Lakeus on leimallisinta Etelä-Pohjanmaata, mutta 

maakunta jakaantuu paitsi jokien kirjavoittamaan, 

järvettömään lakeuteen, myös tasangon loivamäki-

seen siirtymäalueeseen metsikköineen sekä mäki- ja 

järvimaiseman muodostamaan osaan Suomenselän 

alueella. Vuosisatoja sitten maakunta oli suota. Ne on 

ojitettu pelloiksi. Lapioin on kaivettu 13 kertaa Hel-

sinkiin ja takaisin ojat alueelle, joka aaltoilee nyt vilja-

peltoina.  

Asutus, kylät 

Asukkaista liki neljä kymmenestä asuu yhä kylissä ja 

haja-asutusalueilla. Siten kylätoimintakin on olennai-

nen osa maakunnan asutusta ja kuntien käytännön 

toimintaa. Maakunta elää paitsi maatilataloudesta, 

myös pienyrittäjyydestä. Itsellinen eteläpohjalaisuus 

on tuottanut omavaraisuuden pohjalta ajattelun 

”moon meiltä mutta muut on meirän krannista 

(naapurista). Tämä näkyy niin hyvässä kuin pahassa-

kin. Eteläpohjalaisuus brändinä on maakunnista 

omaleimaisimpia koko maassa, tyyliin Duudsonit. Se 

ei kuitenkaan vastaa arjen todellisuutta: alkoholin 

kulutus tai väkivaltatilastot ovat alhaisimpia, mutta 

riehunta näkyy otsikoissa.  

Kylätoiminta  

Maakunta vastusti ensin EU:ta yksimielisesti. Vaino-

valkeatkin paloivat teiden varsilla. Tässä tilanteessa 

1995 perustettiin Eteläpohjalaiset Kylät ry epk. Sen 

kuntakierrokset olivat kylätoimijoiden innostamista 

hyödyntämään uusi mahdollisuus. Kymmenessä vuo-

dessa käynnistyi 700 kylien investointi- ja kehittämis-

hanketta, joiden kokonaisrahoitus oli yli 35 miljoo-

naa euroa. Yksituumaisuutta: maakunta on aina no-

jannut yhteistyöhön. Täältä on lähtenyt osuustoimin-

ta, jääkäriliike, palokunta-aate. Kylätoiminta päivittyi 

EU-aikaan uusina kyläyhdistyksinä, joita perustettiin 

tähän runsaan 300 kylän maakuntaan muutamassa 

vuodessa 275. Epk koordinoi kylähankkeita, joiden 

yksityisrahoituskin oli yli 10 miljoonaa euroa.  

Maakunnallisen kylätoiminnan saama mahdollisuus 

on huomioitu aluesuunnittelussa. Vaikutusmahdolli-

suuksia kehittämisohjelmiin ja aluesuunnitteluun on 

enemmän kuin edellytyksiä osallistua niihin talkoo-

työnä. Varjopuolena on se, että julkinen tuki, erityi-

sesti EU-rahoituksessa kohdentuu uusiin ideoihin, 

mutta kylätoiminnan perustyö on jäänyt huomioimat-

ta. Kunnat eivät aina ymmärrä omaa parastaan: ta-

voitteellinen tontti- ja asutuspolitiikka olisi kunnan 

tulevaisuuden kannalta paras vaihtoehto.  

Juha Pohjonen, Kyläasiamies, Eteläpohjalaiset Kylät ry 

Eteläpohjalaiset ja maakuntansa  

Valtakunnallinen Vuoden kylä 2012 Kitioja sai arvovaltaisen 
vieraan, presidentti Sauli Niinistön lokakuussa 2012. 
Koululaiset luovuttivat hänelle piirroksiaan.  

Uutterimpia talkoolaisia muistettiin kesäjuhlassa muutama 
vuosi sitten Kuortaneella.  
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Valtioneuvoston asetus Talousjätevesien käsittelystä 

vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla 

alueilla tuli voimaan 15.3.2011. Siirtymäaika päättyy 

15.3.2016, jonka jälkeen kiinteistöjen jätevesienkäsit-

telyjärjestelmien tulee täyttää asetuksen vaatimukset.  

Jätevesiasetuksen muutokset ja joitain vuosia sitten 

kentällä kiertäneet laitekauppiaat ovat suurelta osin 

vaikuttaneet siihen, että asukkaiden usko koko asiaan 

on mennyt. Vielä odotellaan, että asetus ja sen myötä 

siirtymäajan päättyminen jäävät toteutumatta. Näin ei 

kuitenkaan tapahdu ja tuleviksi vuosiksi on onnistuttu 

siirtämään melkoinen jätevesijärjestelmien sanee-

rausurakka. Karkeasti arvioiden noin 70 % haja-

asutusalueen jätevesijärjestelmistä on jonkinasteisen 

korjauksen tarpeessa. Mahdollisesti kaikkia jätevesi-

järjestelmiä ei saada ajan tasalle, vaikka järjestelmän 

uusiminen ei rahasta tai asenteesta kiinni olisikaan.  

Kainuun Nuotta ry yleishyödyllisenä kylä- ja asu-

kasyhdistyksien kattojärjestönä on asukkaiden kannal-

ta oikea taho tarjoamaan puolueetonta ja maksutonta 

neuvontaa sitä tarvitseville. Yhteistyötä tehdään Kai-

nuun kuntien viranomaisten ja paikallisen ELY-

keskuksen kanssa. Hyvin toimiva ja luottamukselli-

nen yhteistyö tukee neuvonnan toteutumista ja edistää 

asetuksen vaatimusten käytännöntoteutukseen siirty-

mistä. Suomen ympäristökeskuksen internetsivuilta 

löytyy tarkemmin tietoja alueellisista neuvontahank-

keista.  

MIHIN SITÄ HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESINEUVONTAA TARVITAAN? 

Jätevesijärjestelmän asennusnäytös 

Yleisneuvontatilaisuus 

Kainuun Nuotta ry on tarjonnut jätevesineuvontaa 

jo kahtena kesänä ja neuvontatyötä tehdään myös 

kesällä 2014. Kiinteistökohtaista neuvontaa on tar-

jottu vakituisten- ja lomakiinteistöjen omistajille 

sekä järjestetty kyläyhdistyksien ja viranomaisten 

kanssa yleisneuvontatilaisuuksia. Vajaan kahden 

vuoden aikana kiinteistökäyntejä on tehty lähes 

300 ja yleisneuvontatilaisuuksissa sekä neuvonta-

pisteissä on käynyt yli 500 henkilöä. Käytännössä 

neuvontatyötä on tehty joustavasti tarpeen mukaan 

myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Jätevesineuvontaan on pääasiassa suhtauduttu 

myönteisesti, vaikka paikoin kiinteistönomistajat 

eivät näe aiheellisena tehostaa nykyisen jätevesijär-

jestelmän toimivuutta. Erityisesti myönteistä palau-

tetta on tullut siitä, että neuvontakäynnit ovat mak-

suttomia ja puolueettomia. Neuvojat eivät tee vi-

ranomaistyötä, joten kiinteistönomistaja voi luottaa, 

ettei neuvontakäynti aiheuta myöhemmin seuraa-

muksia.  

Niina Kinnunen,  

projektipäällikkö/jätevesineuvoja, Kainuun Nuotta ry 
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Hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita on kuntauudis-

tus. Tästä asiasta vallitseekin kansallinen yksimieli-

syys: jotain tarttis tehdä. Tavoite ei vaan näytä etene-

vän. Tästä voi päätellä, että valmista ei kovin pian ole 

odotettavissa. Kylätoiminnan kannalta on surkuhupai-

saa, kun keskeiset päättäjät puhuvat Euroopan har-

vimman asutuksen Suomessa metropoleista, kaupun-

geista ja haja-asutusalueista. Puuttuu siis jo suunnitel-

mien lähtökohtien määrittely. Koko Suomen asukas-

lukukaan ei riittäisi kansainväliseksi metropoliksi.  

Tämä kuvastaa jo lähtökodiltaan hallinnon näkökul-

man kapeutta. Ministeriöissä puhutaan yhä maarekis-

teri-kylistä, vaikka ne ovat lähinnä karttaan määritelty-

jä maa-alueita. Mitä kylä ja kylätoiminta tänään ovat, 

siitä hallinnossa ei liene käsitystä.  

Viime vuosikymmenet on ylpeilty valtiontalouden 

tasapainolla. Kovin usein se on johtunut valtiolle kuu-

luvien tehtävien siirtämisestä kuntatalouden rasitteek-

si. Tämän vääristymän korjaaminen on myös edelly-

tys onnistuneelle kuntauudistukselle.  

Kuntauudistus näyttää etenevän hallinnollisena kartta-

harjoituksena, ei kuntien asukkaiden, siis usein kylien 

tarpeista. Käsitteissä itsessään olisi jo oppimisen paik-

ka.  

 

Käsitteenä suomalainen kaupunki on jo kovin sekava. 

Maakuntakeskus-kaupunkien määrittely on lähinnä 

poliittisen valinnan tuotos.  

Kaupunkiin ja taajamiin kuuluvat asutusalueet, siis 

kaupunginosat. Ne eroavat kylistä siinä, että asuinalu-

een asukkaiden kesken ei ole vuorovaikutusta eikä 

yhteisiä tavoitteita ja omaa sitoutumista. Palvelut saa-

daan julkisin varoin.  

Haja-asutusalue on niin harvaa asutusta, ettei naapu-

ruuden varaan rakennu toiminnallista yhteistyötä.  

Suomessa on noin 4000 kylää. Ne ovat tietyllä alueel-

la olevia yhteisöjä, joiden asukkaiden kesken on yh-

teisiä tavoitteita, harrastuksia ja kyläyhteisö edistää 

asukkaidensa elämänlaatua yhdessä sovituin tavoit-

tein. Suomen maa-alasta on suurin osa kyliin kuulu-

vaa. Miksi sitä ei ole huomioitu kuntauudistuksessa 

paitsi julkisen palvelun kohteena? Miksi sitä ei nähdä 

varteenotettavana toiminnallisena yhteistyökumppani-

na vaikkapa palvelutuotannossa julkishallinnon kans-

sa? Kylissä on tähän halua, mutta onko hallinnossa 

todellista halua yhteistyöhön? 

 

Juha Pohjonen, Kyläasiamies, Eteläpohjalaiset Kylät ry 

 

KYLÄT UNOHTUNEET KUNTAUUDISTUKSESSA  

Kainuun, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maa-

kunnalliset kyläyhdistykset ovat päättäneet aloittaa 

maakuntien välisen yhteistyön kylätoiminnan tunnet-

tavuuden lisäämiseksi ja perustoiminnan talouden 

turvaamiseksi. Yhteiskunnan tuki ja valtionapu tulee 

pienenemään ja pahimmassa tapauksessa poistumaan 

kokonaan.  

Nykyisen yhteiskuntakehityksen seurauksena lähipal-

veluiden tuottaminen tulee entistä enemmän kaatu-

maan paikallisten, ainakin aikaisemmin suurimmaksi 

osaksi talkoovoimin pyöritettyjen kolmannen sektorin 

toimijoiden harteille.  Kehitys ei ole mahdollista, jos 

maaseudun taajamien keskeisten toimijoiden, useim-

miten kylä- ja asukasyhdistysten, toimintaedellytyksiä 

ei voida taata.  

Aatteellisen kylätoiminnan liekki uhkaa hiipua, tekijät 

vanhenevat ja vähenevät, varsinaista perustoimintaa 

tuetaan hyvin heikosti tai ei ollenkaan. Peruskylätoi-

minnalle on löydettävä taloudelliset toimintamallit ja 

kylätoiminnasta on saatava uskottavaa, vetovoimaista 

ja eteenpäin menevää. Kylätoiminnasta on tehtävä 

nykytermein ilmaistuna jälleen seksikästä. 

Maakuntien kyläyhdistysten tehtävänä on toimia kyli-

en ja asukasyhdistysten edunvalvojana sekä kokoava-

na väliportaana maakuntatasolla koko Suomen kylä-

toiminnassa. Nyt tarkoituksena on yhteistyön voimin 

kehittää kylätoimintaa ja löytää ratkaisuja kylätoimin-

nan talouden turvaamiseksi sekä malleja kylien lähi-

palveluiden tuottamiseen. 

ONKO KYLÄTOIMINTA SEKSIKÄSTÄ? 
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Yhteistyössä 

 

VUODEN KYLÄMYÖNTEISIN KUNTA 
 

Vuoden kylämyönteisin kunta –valinnalla 

halutaan nostaa kuntien ja kylien välisen yh-

teistyön arvostusta, antaa sille tunnustusta ja 

tuoda esiin hyvin toimivia esimerkkejä yhteis-

työstä. Ehdottajana voi toimia maakunnalli-

nen kyläyhdistys, yksittäinen kylä, toiminta-

ryhmä tai kunta itse. Maakunnalliset kyläyh-

distykset valitsevat oman maakuntansa Vuo-

den kylämyönteisimmän kunnan ja valtakun-

nallinen valinta tehdään näiden maakunnal-

listen ehdokkaiden keskuudesta. 

Eskolan Kyläpalvelu Oy  
 

Yli sadan osakkaan omistama yritys, jonka tarkoituksena on tuottaa asukkaiden tarvitsemia lähipalveluita. Tuotettavat 

palvelut perustuvat kysyntään ja tuotetaan liiketaloudellisella periaatteella. Palveluiden tuottamisesta kertyvä voitto käy-

tetään ainoastaan tarvittavien palveluiden tuottamiseen ja edelleen kehittämiseen. 

 

Yrityksen toimintatapana on asukkaiden lähipalveluiden turvaaminen. Yritys tuottaa tarvittavia palveluita joko yksin tai 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yritys pyrkii palvelutuotannossa yhteisölliseen laadukkaaseen palveluun ja 

työllistämään lähialueensa asukkaita. Yritys soveltaa toiminnassaan Green Care -toimintamallia ja kestävää kehitystä. 

 

Yritys pyrkii hyödyntämään palvelutuotannossaan olemassa olevaa rakennuskantaa. Päivähoito järjestetään vuokrati-

loissa kylätalon läheisyydessä. Tiloissa on aiemminkin ollut päivähoitotilat.  

 

Palvelut: Tenavatalli lasten päivähoito 

Teppanakeskuksessa Kajaanissa toimii GrowNow Oy:n pyörittämä Ravintola WanhaTeppana. Ravintolasali on 

suosittu vuokratila, jossa järjestetään mm. seminaareja, palavereja, syntymäpäiviä, pikkujouluja ja häitä.  

Tarjoilu hoituu myös GrowNow oy:n kautta. Ravintola suosii lähiruokaa ja luomutuotantoa. Ruokalistalta löytyy 

mm. harvinaisempia lihoja, kuten luomunautaa ja kyyttöä. Tervetuloa maistamaan! 

Ravintola WanhaTeppana 
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Hei, sinä maaseudun asukas!  

Mitä pidit julkaisustamme? Haluatko äänesi kuuluviin seuraavassa julkaisussa? Osallistu 

julkaisumme toteutukseen ottamalla yhteyttä toimitukseen. 

Haluamme tuoda lukijoidemme tietoon monipuolisesti kokemuksia elämästä maaseudulla 

ja hyviä käytäntöjä kylätoiminnasta sekä esitellä elämää eri alueilla. Haluamme sinunkin 

näkemyksesi mukaan. Kylätoiminnasta ja maaseudusta kiinnostuneet lukijamme voivat ja-

kaa lehdessämme kokemuksiaan, ja samalla oppia muiden alueiden hyvistä käytännöistä. 

 

Kiinnostuitko kylätoiminnasta?  

Kylätoimintaa kehittävät maakunnalliset 

järjestöt, kuten Kainuun Nuotta ry, Poh-

jois-Pohjanmaan Kylät ry, Keskipohjalai-

set Kylät ry ja Eteläpohjalaiset Kylät ry.  

Ota yhteyttä oman alueesi järjestöön ja 

kysy lisää!  


