
KYLÄTOIMINTAA
Yhdessä tehden yhteiseksi hyväksi
Kukas kylää auttaa ellei kylä itse ?

Tekemisen demokratiaa paikallisesti



Mikä on kylä ?
• onko se ryhmä taloja ?
• onko se maarekisterikylä ?
• onko se  (entinen) koulupiiri ?
• onko se yhteiskunnan pienin yksikkö ?
• alue-ekologinen yksikkö, esim valuma-alue

àKylä on pienin sellainen alue, jonka ihmiset toimivat yhdessä ja
kokevat kohtalon yhteisyyttä



Kylä ulottuu itsensä ulkopuolelle

• Työssäkäynti tunnin ajomatkan säteellä
• Palvelut kirkolla tai kaupungissa (mutta www on)
• Harrastusten luomat verkostot yltävät koko maahan
• Sukulaisuussuhteet = veljet, siskot, isät, äidit, serkut jne
• Kesämökkiläiset
• Kylä ulottuu nuorten kautta Tukholmaan, Brysseliin, New Yorkiin
• ”Mies lähtee kylästä, mutta kylä ei lähde miehestä”



Kylä on parhaimmillaan kyläjuhlissa

• Kylätalo on yhteinen olohuone, ”kohtaamo”
• Kesäjuhlaan sopii tulla kenen tahansa, huom lapset mukaan (myös

entiset kyläläiset, kesämökkiläiset jne)
• Kesäjuhla on ”supertietokone”, eli käydyt keskustelut antavat tietoa

kylän mahdollisuuksista ja kylään kohdistuvasta kysynnästä
• Kylä on kreikaksi kaimosà kaima à komedia eli kyläjuhla



Kuka edustaa kylää ?

• Kylätoimikunta ?
• Kyläyhdistys ?
• Muut yhdistykset ( ns, mms, pvy, vpk, v-us, metsästysseura) ?
• ”Omat valtuutetut”
• Kyläpäällikkö ?
• Kyläosuuskunta ?
• Kyläsuunnitelma on kylän tahto ja tärkeimpinä pidetyt teot
• Maakunnan Kylät ry



Kylätoiminta on …

• Vapaata
• Vapaaehtoista
• Yhdessä oloa
• Yhdessä tekemistä ja talkoita
• Vapaa-ajalla tapahtuvaa
• Puolueetonta
• Kylästä muutoin puuttuvien asioiden tekemistä
• Itseään vahvistavaa



Kylän suhde kuntaan
• Kunnan kaikkien kylien yhteiset palaverit; viranhaltijoita pyydetään

mukaan
• Suorat kontaktit viranhaltijoihin
• Kylien kehittämishankkeet Leaderin kautta
• Kylä kyllä –sopimus (Lempäälä)
• Omatoimiraha 30 000  - 60 000 e / vuosi
• Kylät kunnan kotisivuilla
• ”Me aiomme tehdä tätä, miten kunta voi auttaa” – ei vaatimuksia,

ei lehtikirjoituksia



Mitä on kylän elinvoima ?
• Lasten lukumäärä ?
• Yritysten lukumäärä ?
• Koulu: jos sukupolvi on 30 vuotta ja koulussa ollaan 4 vuotta ja

perheissä on keskimäärin kaksi lasta, montako perhettä
elinvoimaisessa kylässä pitäisi olla?

• Talouden kehitys tyhjentää maaseutua, kunnes ilmastokriisistä tulee
todellisuutta

• Elinvoima on vuorovaikutuksen taajuutta, yhdessä tekemsien
kulttuuria



Hyvän kylän resepti

• Naapuria autetaan, aina: kun autat toista, tiedät itse tulevasi joskus
autetuksi

• Yhdistykset eivät kampita toisiaan tai ole mustasukkaisia
• Kyläyhdistys tiedottaa ja kutsuu tilaisuuksiinsa
• Ne yhteiset juhlat
• Voimat (kaikki yhdistykset) kootaan kylätalon tueksi
• Kyläyhdistyksessä tehtäviä kierrätetään, vetovuorot vaihtuvat
• Kylässä jokainen on joku



Maalla asuminen on vapautta

• Maaseudun kulttuurimaisema vastaa paratiisia ja ihmislajin
evoluutiomaisemaa

• Luontosuhde, kasvun ihmeet, vuodenaikojen vaihtelu
• Avoin tila ja väljyys
• Talo on filtteri, joka kokoaa luonnon hyvät puolet ja torjuu huonot
• Talo on asukkaittensa kuva, arvostusten aineellinen muoto
• Talo on mikrokosmos, joka ilmaisee makrokosmosta


