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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 
yhdistystä, jotka harjoittavat kylätoimintaa.

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)



Kestävä kehitys

◦ Kestävä kehitys tarkoittaa ihmisten hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa

◦ Kestävän kehityksen periaatteiden vaaliminen ovat suurimpia tulevaisuuden haasteitamme

◦ Yhteiskunnat ovat yhä kiihtyvässä siirtymävaiheessa fossiilisista energianlähteistä kohti 

uusiutuvista luonnonvaroista elävää biotaloutta

◦ Vauhtia on kiihdyttänyt Ukrainan sota, maailmanpoliittinen epävarmuus ja energiakriisi

◦ Vaikka muutoksen tarve on globaali, lähtee itse muutos ruohonjuuritasolta, yksilöiden ja 

yhteisöjen asenteista, asiaa koskevista tiedoista ja käytännön askelista

◦ "Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta 

mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa." (Gro Harlem Brundtland, 1987)



Kestävä kehitys

Koostuu yleisen määritelmän mukaan kolmesta osa-alueesta:

1. Ekologisessa kestävyydessä huomio kiinnittyy luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien 

hupenemiseen. Ihmisten tulee sopeuttaa toimintansa niin että luonnon kestokyky ei ylity 

esimerkiksi luonnonvarojen ylikulutuksen vuoksi. Ekologisella kestävyydellä on myös vaikutusta 

esimerkiksi ruoan tuotantoon.

2. Taloudellinen kestävyys on tasapainoista talouskasvua ilman velkaantumista ja 

tuotannontekijöiden ylikuluttamista, sekä toimintaa, joka huomioi ympäristön kantokyvyn sekä 

tulevat sukupolvet.

3. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden haasteet liittyvät väestönkasvuun, köyhyyteen, ruoka- ja 

terveydenhuoltoon, yhteisöllisyyteen, tasa-arvoon ja koulutukseen.



Kestävä yhdistys-/kylätoiminta

Case LANTULA, Sastamala (Suomen Vuoden Kylä 2021)
◦ Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

◦ Yhteisöllisyys, kaikki ikäryhmät mukana: Perjantaituulahdus, kuorotoimintaa, nuorisotilat, lasten leikkipaikka → kylä 
pysyy elinvoimaisena!

◦ Reagointi häiriötilanteisiin (resilienssi), koronapandemia

◦ Ekologinen kestävyys
◦ Lantula-talon kierrätys- ja energiahankkeet sekä toimintatavat ylipäätään

◦ Taloudellinen kestävyys
◦ Lantula-talon vuokraus, rompetoria 29 vuotta, catering-toiminta jne.



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



Kestävyys ilmenee monin tavoin

- Maallemuuton ja kylien asukashankinnan tehokas edistäminen, maaseudun tyhjät tilat ja talot

- Kylien resilienssin* vahvistaminen häiriötilanteiden varalta sekä kylien turvallisuusosaamisen lisääminen 

viranomaisten vasteaikojen pidennyttyä  (*kriisinkestävyys, kyky sopeutua muutoksiin)

- Osittaisten etäkoulu- ja etäopiskelumahdollisuuksien kehittäminen maaseudulla

- Innovatiiviset ilmasto- ja ympäristöhankkeet, kierrätys ja resurssiviisaus, biotalous, aurinko- ja tuulivoima

- Digitaalinen viestintä ja -koulutus sekä digiosaaminen; etävälineiden monipuolisempi käyttö fyysisen 

matkustamisen sijasta

- Kestävän matkailun (kylämatkailun) kehittäminen ml. uudet luontokohteet ja reitit (geoparkit)

- Älykkäät palvelut: kylien monipalvelukeskukset (kylätalot) ja asukkaiden älykkäät hyvinvointipalvelut





Kestävän kehityksen viikko -
verkostohanke 2022-2023

▪ Maaseudulla ja kylissä toimitaan kestävästi – viestitään siitä muillekin! Muun muassa 
luonnon ja ympäristön kunnioittaminen sekä yhteisöllisyyden ja perinteiden vaaliminen 
ovat perinteisiä kylien ja kylätoiminnan arvoja, jotka limittyvät tiiviisti kestävään 
kehitykseen.

▪ Kestävä kehitys:
▪ Ekologista
▪ Taloudellista
▪ Kulttuurista ja sosiaalista

▪ IDEOITA: https://pirkanmaa.kestavankehityksenviikko.fi/ohjelma/

▪ Pirkan Kylien keke-vinkit: https://www.pirkankylat.fi/pirkan-kylien-keke-vinkit/

▪ Keke-viikkoa toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten 
maaseutukeskusten keskusjärjestö) ja Suomen Kylät ry.

https://pirkanmaa.kestavankehityksenviikko.fi/ohjelma/
https://www.pirkankylat.fi/pirkan-kylien-keke-vinkit/




Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -
hanke
▪ Rahoittajana Pirkanmaan Ely-keskus / Maaseuturahasto

▪ Hanke käynnissä vuosina 2022-2023

▪ Hankevetäjänä Kirsi Oesch 1.10. alkaen

▪ Tavoitellaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa kohdennettuna maaseudulle

▪ Hankkeen avulla tunnistetaan maaseudun isoja kehyksiä:
▪ Kaupunki-maaseutu vastakkainasettelut
▪ Ilmastopolitiikan kohtaanto-ongelmat 
▪ Päätöksien ja strategioiden pohjalla olevan tiedon vinoumat ja tulkinnat.



Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -
hanke

▪ Hankkeen avulla tuotetaan uutta maaseutuspesifiä ilmastotietoa, jolla vaikutetaan 
yleiseen mielipiteeseen ja Pirkanmaan ilmastotyöhön

▪ Tutkimusyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa opinnäytetöiden muodossa

Ruth Keisala, Tampereen yliopisto, Hervannan kampus

o Maaseudulla asumisen hiilijalanjälki ja hiilijalanjäljen pienentäminen - hiilitaselaskentaa

Saga Valtonen, Tampereen yliopisto, keskustakampus - sairaana

o Osallistavaa ja oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa - Pirkanmaan maaseudun ilmastopoliittinen diskurssi (haastatteluita harvaan asutun 

maaseudun asujille)

Ella Turunen, Tampereen yliopisto, keskustakampus

o Maaseutuluonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen merkitys pirkanmaalaisille nuorille maanviljelijöille – haastatteluita 

maanviljelijöille



Kiitokset!

Jani Hanhijärvi

Kyläasiamies

info@pirkankylat.fi

040 197 8231

pirkankylat.fi

facebook.com/pirkankylat

instagram.com/pirkankylat

mailto:toimisto@keskisuomenkylat.fi
http://www.facebook.com/pirkankylat
http://www.instagram.com/pirkankylat

