Kylätalon monet
mahdollisuudet
- esimerkkejä toiminnan
kehittämisestä
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Suomen
kylätoimintaverkosto
▪Suomessa on noin 4 000 kyläyhdistystä tai
kylätoimikuntaa
▪Maakunnalliset kyläyhdistykset (19 kpl)
kattavat koko Manner-Suomen
▪Valtakunnallinen järjestö Suomen Kylät ry
▪ Perustettu v. 1997

▪Toimintaa ylläpidetään valtionavulla,
hanketoiminnalla ja jäsenmaksuilla

Pirkan Kylät ry
Pirkan Kylät ry:n alueella on 23 kuntaa ja noin 310
kyläyhdistystä

Keskeisimmät tehtävät:
◦ Koulutukset ja teematilaisuudet
◦ Kylien avustaminen ja neuvonta
◦ Edunvalvonta
◦ Avoimet Kylät -päivän organisointi
◦ Vuoden Kylä, Vuoden Kyläteko ja Vuoden Kylätoimija

◦ Viestintä (kylien yhteys- ja viestintäkanava)

Kylien yhteisölliset tilat
▪Kylän yhteisöllinen tila voi olla: kylätalo,
seurantalo, nuorisoseurantalo, työväentalo,
maamiesseurantalo, metsästysseuran maja,
vanha kunnantalo, urheilutalo, rantasauna,
tanssilava, vpk-talo jne.
▪Suomessa reilut 2 000 kpl
▪Yhteisöllinen tila on usein vanha koulu,
jonka kyläyhdistys on lunastanut kunnalta
kylätaloksi
▪ Myös paljon muitakin malleja
▪ Omistajana voi olla myös kunta, seurakunta
tai yksityinen

Millaista toimintaa kylätalolla?
▪ Toimintaa etupäässä kyläläisille
▪ Kylän yhteinen tila, kylän sydän, olohuone, jonne kokoonnutaan
▪ Säännölliset tapahtumat (kerhot, juttelupiirit, kahvittelu- ja peli-illat, myyjäiset jne.)
▪ Monipalvelukeskus
▪ Kyläkirjasto, -kauppa ja -kahvila; liikunta- ja kokoustilat; kerran viikossa hieroja ja parturi-kampaaja jne. Entä
tulevaisuudessa sote-palvelut?

▪ Paikallinen valmiuskeskus (PVK) kriisejä varten
▪ Laajat ja pitkät sähkökatkot, poikkeus- ja häiriötilat yms. ovat mahdollisia – mitä sitten tehdään?
▪ Kylätalon aggregaatti tuo sähköä, tarjolla myös lämpöä ja suojaa sekä vesi- ja ruokahuoltoa
▪ Resilienssin/kriisinkestävyyden vahvistaminen ja turvallisuusosaamisen lisääminen

Millaista toimintaa kylätalolla?
▪ Kylätaloa voi tarjota myös kylän ulkopuolisille tahoille, jotta saadaan tuloja
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Juhlatila
Kokous-, kurssi- ja koulutustila
Leirit ja kerhotoiminta
Tanssit, konsertit, näytelmät, näyttelyt, messut
Illanvietot, tuote-esittelyt
Ruokailut, kahvitilaisuudet retkiryhmille yms.

▪ Kylätalon markkinointi ja huomioon otettavat seikat
▪ Kalusteet ja varusteet, ulkotilat, paikoitus, siivous, varaussysteemi, sopimukset, vakuutukset

Laadittaisiinko kylätalon
liiketoimintasuunnitelma?
•

Pakottaa miettimään: kysyntää, asiakkaita, kilpailua, tavoitteita, toimintaperiaatteita
ja taloudellisuutta

•

Toimintaympäristön kuvaus: missä sijaitsee, kuka omistaa, millainen kylä ja kyläläiset,
kuka toimii kylätalolla, missä tiedotetaan toiminnasta jne.

•

Kylätalon nykytila: tila, varustus, toiminta

•

Markkina- ja kilpailutilanne: asiakassegmentointi ja talon SWOT-analyysi (vahvuudet,
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat)

•

Kylätalon visio ja toiminnan päätavoitteet

•

Kylätalon markkinointi: talossa järjestettävän toiminnan markkinointi, kylätalon
tunnettuus ja markkinointisuunnitelma

•

Kylätalon kehittäminen, tulevat suunnitelmat, infra, korjaukset

Kaukolan
kylätalo
SASTAMALA
▪

Kaukolan kyläseura osti
lakkautetun kyläkoulun
Sastamalan kaupungilta v.
2018

▪

Järjestetään erilaista toimintaa

▪

▪

- omia tapahtumia

▪

- kunnostustalkoita

▪

- opiston kursseja

Kylätalo lämpimäksi –hanke
▪ - lämmitysjärjestelmä muutetaan
öljylämmityksestä vesiilmalämpöpumppujärjestelmään
▪ - ikkunaremontti

Lantulatalo
SASTAMALA
-

Lantulan seudun kyläyhdistys
osti lakkautetun kyläkoulun
Vammalan kaupungilta v. 2005

-

Toimintaa viikoittain kaiken
ikäisille
- Leikki- ja pelikenttä pihassa
- Nuorisotilat ja nuorisokerhoja
- Kuorotoimintaa naisille ja miehille
- Perjantai-tuulahdus
- Askartelu- ja käsityökerhoja
- Useita tapahtumia vuoden mittaan
- Työllistetään nuoria kesäisin

-

Vuosien aikana ollut 8 Leaderhanketta

-

Suomen Vuoden Kylä 2021:
Lantula

Kiitokset!
Jani Hanhijärvi
Kyläasiamies

info@pirkankylat.fi
040 197 8231
pirkankylat.fi

facebook.com/pirkankylat
instagram.com/pirkankylat

