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Järjestöjen toiminta keskittyy yleensä aina sen yhden asian ympärille, niin tietysti tavallaan kylä- ja asukastoimintakin – asumisen ja oman elinympäristön.
Se sitten kattaakin koko elämän kirjon! Jo kylä sinänsä on hyvin häilyvä käsite. Osa meistä mieltää sen pelkästään maaseudun asuinpaikaksi, markkinoinnissa se saattaa tarkoittaa täysin uutta taajama-aluetta. Yleisesti hyväksytyssä
määritelmässä kylän sijaintipaikalla ei sinänsä ole merkitystä, vaan asuinalue
on silloin kylä, kun asukkaat kokevat alueen yhteiseksi toiminnalliseksi kyläksi.
Itsestään alue ei kyläksi muodostu.
Kylätoiminta muotoutuu sen mukaan, mitä kylän asukkaat kokevat yhteiseksi tärkeäksi tekemiseksi. Se voi olla edunvalvontaa, tapahtumien ja harrastusten järjestämistä, asukkaista ja ympäristöstä huolehtimista, markkinointia
ja satoja muita asioita hauskanpitoa unohtamatta. Tähän ohjelmaan ovat kylätoiminnan keskeiset kehittämiskohteet muodostuneet kolmen teeman alle,
jotka ovat maaseutuasuminen, yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä voimaa sekä
arjen sujuvuus ja turvallinen arki. Näiden teemojen alle on koottu konkreettisia asioita, joita Pirkan Kylät omalla toiminnallaan edistää seuraavan seitsemän vuoden aikana. Samalla haastamme kaikki kyläyhdistykset mukaan yhteiseen työhön. Toivottavasti tästä ohjelmasta muodostuu myös teille käyttökelpoinen työkalupakki. Tämä ohjelma on kannanotto siitä, mitä asioita
tarvitaan siihen, että suomalaisilla on hyvä asua, elää ja yrittää jatkossakin
sillä kylällä, minkä he ovat asuinpaikakseen valinneet. Kyläasumisen, riippumatta sijainnista, tulee säilyä aidosti varteenotettavana asumisen ja elämisen vaihtoehtona.
Kylätoiminnan hienouteen kuuluu se, että sitä ei ylhäältä päin ohjailla, yhdistykset toimivat juuri niin kuin he haluavat. Siitä muodostuu aito yhteisöllisyys. Apua ja ideoita toimintaan on kuitenkin saatuvilla, tässä yksi niistä.
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Kyläohjelma on kokonaisuus, joka kokoaa tärkeimmät tulevaisuuden kehittämisen painopisteet vuoteen 2020 saakka.

Pirkanmaan kylätoimintaohjelma
Suomen Kylätoiminta ry vastaa koko maan kylätoimintaohjelman laatimisesta. Valtakunnallisen ohjelman lisäksi
kaikki maakunnat laativat oman maakunnallisen kylätoimintaohjelman. Maakunnallisiin ohjelmiin kirjataan kunkin alueen omat päämäärät huomioiden kunkin alueen
omat erityispiirteet.
Tämä ohjelma ei ole Pirkan Kylien toimintasuunnitelma, vaan kylien ja Pirkan kylien yhteinen kehittämisohjelma. Tätä ohjelmaa voivat käyttää kaikki maakunnan
kylätoimijat omien tarpeidensa mukaisesti. Teemojen
alle koottujen toimenpiteiden toteuttamista edistävät
Pirkan kylät yhdessä kylien kanssa. Ohjelman toimenpiteet on jaettu kolmen eri teeman alle.

1. Maaseutuasuminen
. Yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä voimaa
. Arjen sujuvuus ja turvallinen arki



Tähän ohjelmaan on kirjattu asioita, joita voivat Pirkan kylät ja kylät omalla
toiminnallaan edistää. Tämä ohjelma ei sulje pois muita toimijoita, kaikenlainen yhteistyö kylien ja eri toimijoiden kesken on elinehto, jotta hyviin tuloksiin päästään.
Pirkanmaan kyläohjelman vuosille 2014 – 2020 on laatinut Pirkan Kylät
ry, joka on maakunnallinen kylien yhdistys. Vastuullisena ohjelman kokoajana on toiminut Pirkanmaan kyläasiamies. Ohjelman laatiminen on aloitettu
tammikuussa 2013. Valmistelutyössä on koottu tausta-aineisto haastattelemalla keskeisiä maaseudun järjestöjä ja toimijoita, sekä kyläyhdistyksiä.
Ohjelmassa on myös hyödynnetty muissa yhteyksissä kylien kanssa käytyjä
keskusteluja. Aineistona on käytetty myös muiden maakuntien kyläohjelmia
ja muita vastaavia julkaisuja. Kyläohjelma on siis kyläyhdistysten ja maaseudun kehittämisen parissa työskentelevien järjestöjen, organisaatioiden ja rahoittajien yhteistyön tulos. Ohjelman tekeminen on rahoitettu Pirkanmaan
Ely-keskuksen rahoittamasta Pirkan Kylät ry;n Pirkanmaan kylätoimintahankkeesta.
Ohjelmasta saa helposti sen kuvan, että se keskittyy pääsääntöisesti maaseudulla sijaitsevien kylien kehittämiseen, mutta Pirkan Kylät haluaa myös
palvella taajamien ja näiden yhdistysten toiminnan kehittämistä. Suurin osa
ohjelman toimenpiteistä sopii yhtä hyvin niin maaseudun kuin kaupungin
yhdistysten käytettäväksi. Yhteistyö, arjen sujuvuus ja turvallinen arki näyttäytyvät eri tavalla eri asuinpaikoissa, mutta ovat yhtä oleellinen asia kaikille
asukkaille ja yhdistyksille asuinpaikasta riippumatta. Kylä mielletään yleensä
maaseudun asuinpaikaksi, mutta kylätoiminnan näkökulmasta kylä on se
alue, jonka asukkaat kokevat kyläksi sijaintipaikastaan riippumatta.

Kylätoiminnan avulla pyritään takaamaan asukkaille
• Hyvä ympäristö
• Inhimillinen ja sosiaalinen hyvinvointi
• Riittävät, läheltä saatavat palvelut ja harrastusmahdollisuudet
• Konkreettiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan ja lähiympäristön
tulevaisuuteen
Tavoitteet ovat kovat, eikä heikentyvä kuntatalous mitenkään helpota edes
nykyisenkaltaisten palveluiden ja hyvinvoinnin säilymistä. Tästä syystä tarvitaankin entistä kipeämmin useiden tahojen yhteistyötä ja uusia tapoja toteuttaa palveluita. Erityisesti Leader-rahoitus on ollut ja tulee olemaan jatkossa entistä tärkeämmässä roolissa kylien omaehtoisessa kehittämisessä.
Useat Pirkanmaalaiset kyläyhteisöt toimivat suunnitelmallisesti. Toiminta
pohjautuu kunkin kylän omaleimaisuuteen ja vahvojen puolien huomioimiseen. Tulevaisuus asettaa kuitenkin täysin uusia haasteita kylätoiminnalle.
Tällä ohjelmalla pyrimme omalta osaltamme niihin vastaamaan.



Asuminen
Pirkan Kylät toimii aktiivisesti maaseutumaisen asumisen puolestapuhujana yhdessä kylien ja muiden maaseudun kehittäjien ja
järjestöjen kanssa.

Maaseudun kaavoituksen
ja suunnittelun edistäminen
Pirkan Kylät tuo esille hyviä kokemuksia kylien kaavoituksesta ja
osallistuu aktiivisesti kylien kaavoituksen edistämiseen. Aktiivisella osallistumisella varmistetaan asukkaiden mielipiteiden ja näkemyksen näkyminen kyläalueiden kaavoituksessa.

1. Maaseutuasuminen
Maaseudulla pitää voida asua, yrittää, viettää vapaa-aikaa
ja rakentaa kaikkiin näihin tarpeisiin. Maaseutu on yksi tärkeimmistä resursseista tulevaisuudessa, jonka avulla Suomi menestyy. Maaseutu tulee nähdä voimavarana ja monien
mahdollisuuksien ympäristönä, joka tarjoaa hyviä asumisen
vaihtoehtoja. Lainsäädäntö ei ole viime vuosien aikana muuttunut maaseuturakentamista vastustamaan, mutta on vaarana, että maaseuturakentamista vastustavat käytännöt muuttuvat hyväksytyiksi toimintavavoiksi.



Kylä kokonaisuutena – vakiasukkaat,
vapaa-ajan asukkaat, yhdistykset ja
yritykset
Kylät ovat kokonaisuuksia, jotka koostuvat sen asukkaista, yhdistyksistä, yrityksistä ja mökkiläisistä. Kylän kehittäminen hyvänä
asuinpaikkana vaatii kaikkien osallisuutta. Infran rakentamisessa
asukkaiden yhteistyö kyläalueilla on ensiarvoisen tärkeää. Pirkan
kylät ja kyläyhdistykset kehittävät kyliä kokonaisuutena kaikkien
toimijoiden kanssa yhdessä



Maaseudun kehittämisessä parhaiten tuloksiin päästään
mahdollisimman laajalla yhteistyöllä. Tiedonkulun pitää olla
sujuvaa ja monitahoista niin kylien, kuntien, kuntien luottamushenkilöiden kuin maaseudun kehittäjienkin ja maaseudun
eri järjestöjen kesken. Kyläasiamiehen tehtäviin kuuluu edunvalvonta ja eduntekeminen välittämällä viestiä kyliltä kuntiin
ja maakuntiin sekä toisin päin. Paikallisen kehittämisen painopisteinä ovat yhteisöllisen toiminnan edistäminen ja säilyttäminen. Kylissä yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä parantavat ja
pitävät yllä tapahtumat ja yhteinen tekeminen oman asuinpaikan hyväksi. Kokemuksena voidaan sanoa, että ne kylät joilla
on parhaimmat yhteistyöverkostot ja hyvät yhteydet kuntaan
kehittyvät suotuisimmin.

2. Yhteistyöstä ja
yhteisöllisyydestä voimaa
Maaseudun pienin kehittämisyksikkö on kylä. Lähidemokratian pitää toimia yhteistyönä asukkaiden järjestöjen ja kunnan
kesken. Asukkaat ja järjestöt pitää ottaa mukaan suunnittelemaan kaavoitusta, peruspalveluita, kulttuuria ja tapahtumia.
Kuntien laajentuessa päätöksenteko monissa kunnissa on karannut kauas asukkaista. On täysin kohtuutonta odottaa, että kaikki valtuutetut tuntisivat kaikki kunnan eri osat ja niiden
yksityiskohdat. Päätettäväksi tulevat asiat ovat entistä laajempia ja monimutkaisempia. Aktiivinen kuntalainen on kunnalle voimavara, josta kannattaa pitää kiinni. Mikäli kunta uskaltaa antaa vastuuta ja päätösvaltaa lähidemokratiaelimille,
asukkaat osaavat kantaa vastuunsa.



Kylien keskinäinen yhteistyö ja
kylän ja kunnan yhteistyö
Maaseudun menestymisen kannalta avainkohtia ovat toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen kunnan, kylien, taajamien, yhdistysten
ja yritysten kesken. Pirkan kylien rooli on toimia yhteistyön moottorina. Kaikissa pirkanmaalaisissa kunnissa tulee olla yhdistysten yhteistyöelin joka toimii suorassa yhteydessä kuntaan. Jotta yhteistyössä
päästään mahdollisimman hyviin lopputuloksiin, on kyläyhdistysten
valmiuksia parannettava. Pirkan kylät järjestää yhdistyksille neuvottelukoulutuksia.

Esitemalliset kyläsuunnitelmat
Esitemallisiin kyläsuunnitelmiin on tiivistetysti kerätty tärkeimmät
tiedot sekä ne asiat mitkä on yhdessä päätetty toteuttaa. Kyläsuunnitelmat toimivat kylän esitteenä, kannanottona kuntaan sekä muistilistana siitä mitä on yhdessä päätetty toteuttaa. Suunnitelmiin voidaan lisäksi lisätä esim. kylän turvallisuuteen liittyvä suunnitelma ja
liiketoimintasuunnitelma. Kyläasiamies ohjaa ja auttaa kylää suunnitelmien teossa. Tavoitteena on, että suunnitelma tulisi olla jokaisessa
aktiivisessa kylässä.



Uusien ihmisten saaminen
mukaan toimintaan
Yhdistysten on syytä välillä pysähtyä miettimään onko toiminta oikeasti
avointa ja näkyvää? Onko toiminnasta kiinnostuneiden helppo tulla mukaan
ja otammeko avoimesti vastaan uusia ideoita? Entistä harvempi haluaa sitoutua järjestön toimintaan pitkäksi ajaksi. Yhdistysten pitäisi osata markkinoida toimintaansa pieninä palasina, näin uusien ihmisten olisi helpompaa
tulla mukaan toimintaan. Yhdistysten pitää myös olla aktiivisempia kysymään uusia ihmisiä mukaan. Moni tulisi ja tekisi, mutta kun ei ole koskaan
kysytty. Lyhytaikaiselle, projektiluonteiselle toiminnalle on kysyntää. Oleellista on myös uusien asukkaiden vastaanottaminen. Kyläasiamies tukee ja
auttaa kyläyhdistysten toiminnan suunnittelussa.

Sukupolvien talo
Kylätalot voisi mieltää sukupolvien talona, talona joka tarjoaa avoimet ovet
kaikille ikäryhmille yhdessä ja erikseen. Kylän omat nuoret ovat yhtä tärkeä käyttäjäryhmä kuin muutkin. Keskinäinen luottamus edistää yhteisten
tilojen käyttöä niin, että ne palvelevat kaikkia. Pirkan kylät edistää talojen
monipuolista käyttöä tiedottamalla hyvistä käytänteistä ja järjestämällä tutustumiskäyntejä hyviin kohteisiin. Annetaan nuorten suunnitella heidän
oma toimintansa. Kuunnellaan heitä, ja ollaan avoimia heidän ideoilleen
sekä annetaan tilaa ja vastuuta. Nähdään nuoret voimavarana.

Viestintä ja tiedonvälitys
Pirkan Kylien viestinnän tulee toimia moneen suuntaan. Viestiä pitää välittää niin kunta- kuin maakuntatasolle ja vastaavasti kylien suuntaan. Tärkeä
osa viestintää on yhteistyökumppaneiden viestien välittäminen. Tiedottamisessa käytetään monipuolisesti eri välineitä. Tiedottamisen välineitä ovat
kirjeet, sähköposti, Kyläkapula-lehti ja sosiaalinen media.

Tiedottaminen aluedemokratiasta
Kuntakoko tulee entisestään kasvamaan ja lähidemokratian toteutuminen
on vaarassa. Keskittymisestä johtuen on välttämätöntä ottaa käyttöön julkisen ja 3. sektorin tapoja toimia yhdessä. Tärkeintä on, että ihmiset pääsevät
aidosti vaikuttamaan ja että tehtävät ovat selkeitä ja toimijoilla on toimivalta. Tiedotetaan ja osallistutaan aktiivisesti keskusteluun lähidemokratiasta.

Yhteistyö muiden maaseudun
järjestöjen kanssa etenkin
edunvalvonnassa ja tiedotuksessa
Pirkan kylät toimii hyvässä yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hyvien käytäntöjen levittäminen
Yhden kylän normaalitoiminto voi olla toiselle kylälle uutta ja innovatiivista. Hyvin käytäntöjen levittämisestä on puhuttu paljon ja siitä pitää
puhua edelleenkin. Hyvät käytännöt leviävät tehokkaimmin kylien tapaamisissa ja kylien keskinäisessä yhteistyössä. Myös maakunnallisen
kyläyhdistyksen ja kyläasiamiehen merkitys hyvien käytänteiden levittämisessä on merkittävä. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi hyviä käytänteitä esitellään Pirkan kylien internetsivuilla, Kyläkapula –lehdessä ja
tiedotuskirjeissä. Pirkan Kylät järjestää koulutuksia ja tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista yhteistyössä kylien ja muiden toimijoiden kanssa.

Pirkan kylien tunnettavuuden
parantaminen kylien maakunnallisena
yhdistyksenä
Maakunnallisena kyläyhdistyksenä Pirkan kylät parantaa omaa tunnettuuttaan osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
toimimalla näkyvämpänä kylien edunvalvojana ja eduntekijänä.

Kansainvälinen toiminta
Kansainvälinen toiminta Pirkan Kylien ja kylien osalta koostuu kokemusten
vaihdosta ja hyvien toimintatapojen siirtämisestä sekä konkreettisten kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Monella kylällä on hyviä kokemuksia
mm. kansainvälisistä työleireistä ja nuorten kv. vaihdosta. Pirkan kylät välittää kylille kv- hankkeiden kumppanuushakuja, välittää hyviä käytänteitä
kansainvälisen työleirin järjestämisestä sekä järjestää tutustumisretkiä kv
- kohteisiin.
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3. Arjen sujuvuus ja
turvallinen arki

Palvelut ovat olemassa meitä kaikkia varten iästä ja asuinpaikasta riippumatta.
Kunnan asukas ei ole asiakas, vaan peruspalvelut ovat asukkaiden omistamia ja
rahoittamia. Palvelut tulee tuottaa lähellä ja arjen sujuvuus pitää turvata myös
harvaan asutulla maaseudulla. Perinteisillä toimintatavoilla tämä ei kuitenkaan
tule onnistumaan. Kylätoimijoiden tehtävä on esittää ja ottaa käyttöön erilaisia malleja, joilla palveluita voidaan tuottaa tehokkaasti pienillä kustannuksilla.
Yhteistyö naapurikylien kanssa on tässäkin asiassa ensisijaisen tärkeää.
Arjen turvallisuutta ylläpidetään yhteisesti asukkaita varten ja asukkaiden
kanssa. Oma toimintamme vaikuttaa turvallisuuteen – ja sen tunteeseen koko ajan. Vastuullinen toiminta lisää meidän kaikkien, niin omamme, yhteisön
kuin koko yhteiskunnan turvallisuutta. Kylissä on tehty aina työtä turvallisuuden eteen. Tämä työ kuitenkin muuttuu jatkossa entistä näkyvämmäksi. Arjen
turvallisuudella tarkoitetaan normaaliolojen turvallisuutta. Sitä, että jokapäiväinen elämä koetaan turvalliseksi, pyritään ehkäisemään ennalta onnettomuuksia, häiriötä ja rikoksia. Hyvä arjen turvallisuus tarkoittaa myös varautumista häiriötilanteisiin. Tämä työ ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa luovat
edellytyksiä selviytyä mahdollisimman hyvin myös häiriötiloista. Arjen turvallisuus kylissä on asukkaiden tarpeista lähtevää, konkreettista ja yhdessä sovittua toimintaa.

Suomalaista hyvinvointivaltiota on perinteisesti rakennettu alhaalta
ylöspäin, siksi merkittävä osuus on kansalaisjärjestöillä aikojen saatossa
ollut. Monet meidän palveluistamme ovat alun perin olleet yhdistysten
toimintaa. Edelleenkin me itse rahoitamme palvelujärjestelmän. Kansalaisten osallistuminen ei siis ole mikään uusi juttu, se on vain unohtunut parin viimeisen vuosikymmen aikana. Monet ihmiset haluavat osallistua oman asuinalueensa hyvinvoinnin tukemiseen, hyviä mallejakin
siihen on olemassa, kysymys kuuluukin miten saamme ne käyttöön.

12

13

Kylätaloille ja kyläkouluille kylien
monipalvelukeskuksia tai palveluiden
korvaaminen liikkuvilla palveluilla
Kylätaloille tai kyläkouluille voidaan sijoittaa monia kunnan ja yritysten tarjoamia palveluita. Kylän lähipalveluiden järjestämiseksi luodaan julkisen sektorin, yrittäjien ja yhdistysten kanssa erilaisia toimintatapoja. Monipalvelukeskuksiin voidaan myös järjestää kamerayhteys, jonka avulla voidaan neuvotella
esim. kunnan viranomaisten kanssa ilman fyysistä siirtymistä. Joissakin kylissä kylätalot voisivat myös tarjota toimistopaikkoja etätyöntekijöille.

Kylien talkoorahat
Joissakin pirkanmaalaisissa kunnissa on käytössä yhdistysten talkooraha. Tuen avulla kuntalaisten omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä pystytään kehittämään hyvin edullisesti. Tuen hakijoina voivat olla kuntalaisia edustavat yhteisöt, kuten kylä- ja asukasyhdistykset ja palvelutoimintaa harjoittavat muut
järjestöt. Avustusta myönnetään pääasiassa tarvikehankintoihin ja työkonekustannuksiin, varsinainen tekeminen tapahtuu talkoilla. Tai se voi olla avustusta nuorten palkkaamiseen kesätöihin. Talkoorahaa olisi mahdollista hakea esimerkiksi leikki-, harrastus- ja kokoontumispaikkojen rakentamiseen
tai kunnostukseen, yhteisöllisyyden ja identiteetin kehittämiseen tai muihin
vastaavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Pienet rakennus- tai kehittämishankkeet voi helposti hoitaa talkoorahan avulla. Hyvin pienellä rahalla saadaan paljon aikaiseksi. Pirkan Kylät ja kylät edistävät talkoorahan käyttöönottoa kunnissa.

Kylien turvallisuussuunnitelmat
Kaikki yhteisöllinen toiminta parantaa arjen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Konkreettisia kehittämis- ja korjaamiskohteita etsitään ja
korjataan kylän turvallisuussuunnitelman avulla. Kyläasiamies avustaa
turvallisuussuunnitelmien laadinnassa. Kylien tekemät turvallisuussuunnitelmat otetaan osaksi laajempia kuntien turvallisuussuunnitelmia.

Sopimuksellisuuden edistäminen
Sopimuksellisuus on malli, joka tähtää töiden uudelleenorganisointiin. Tavoitteena on, että paikallisesti sovitaan eri töistä ja saadaan näin luotua
toimivia palveluita ja uusia ansionlähteitä paikallisesti. Kylät etsivät kohteita joita voisi tehdä paikallisesti kohtuullista korvausta vastaan joko yrittäjälähtöisesti tai yhdistyksen omana varainhankintana.

Kylien liiketoiminnan suunnittelu
Kylien liiketoiminta on sellaista liiketoimintaa, jota ei olisi olemassa ilman kylien aloitteellisuutta. Kylän liiketoiminta ei tarkoita talkoilla yrittämistä tai kunnan toimialaan kuuluvien tehtävien tekemistä ilmaiseksi. Kyläsuunnitelmien
yhteyteen otetaan mukaan kylien liiketoiminta-analyysi, kylissä kartoitetaan
liiketoimintamahdollisuuksia ja laitetaan kylätalojen varustus kuntoon. Kyläasiamies avustaa liiketoimintasuunnitelmien laadinnassa. Kyläyhdistys voi
auttaa palveluiden järjestämistä etsimällä yrittäjiä tai neuvottelemalla viranomaisten kanssa.
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