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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

◦ Avoimet Kylät -päivän organisointi

◦ Vuoden Kylä, Vuoden Kyläteko ja Vuoden Kylätoimija

◦ Viestintä (kylien yhteys- ja viestintäkanava)



Työkaluja aitoon osallistamiseen

▪Kuntiin tarvitaan uusia työkaluja ja osaamista aitoon vuorovaikutukseen
▪ Kumppanuuspöytä, kyläneuvosto, kylien yhteistyöryhmä tai joku muu malli

▪Uudet työkalut on useilla paikkakunnilla pilotoitu ja hyviksi havaittu perinteistä 
päätöksentekoa tukeviksi menetelmiksi kuntalaisten osallistamiseksi

▪Onnistuminen vaatii sitoutumista, tasavertaisuutta, yhteistä tavoitetta, avoimuutta ja 
luottamusta

▪Uusien osallistamistapojen kautta julkinen hallinto käy asukkaiden kanssa 
keskustelua valmisteilla olevista asioista ennen päätöksentekoa

▪Asukkaiden/kyläyhdistysten on puolestaan järjestäydyttävä, jotta kunta/kaupunki 
tietää kenen kanssa keskustellaan

▪Jokaisen kunnan luotava oma mallinsa omista lähtökohdistaan!



Yhteistyö – verkosto –
kumppanuus

Kumppanuuden tunnuspiirteitä:

▪ yhteinen tavoite ja siihen sitoutuminen

▪ konkreettinen yhteinen tekeminen 
tavoitteiden hyväksi

▪ osapuolten vahvuuksien täydentävyys, 
synergisyys

▪ vastavuoroisuus, toistensa tarvitseminen, 
molemminpuolinen hyöty

▪ avoimuus tiedon jaossa

▪ sovitut pelisäännöt, yhteistyösopimukset

▪ luottamus

Lähde: Kumppanuuskäsikirja – näkökulmia monitoimijaisen 
yhteistyön kehittämiseen (Heini Maijanen ja Pirkko Haikara, 
2014).



Erilaisia yhteistyö- ja 
kumppanuusmalleja

▪Kylien kumppanuuspöydät
▪ Pieksämäki, Savonlinna, Orivesi

▪Kyläneuvostot
▪ Haapajärvi, Nivala, Leppävirta, Iisalmi

▪Kyläparlamentit
▪ Keuruu, Kangasniemi

▪Kylien yhteistyöryhmä
▪ Huittinen

▪Muut yhteistyömallit
▪ Sastamala



Pieksämäen kumppanuuspöytä

▪Kuntaliitokset 2000-luvun alussa

▪Keskusteluyhteyden puute käynnisti 
yhteistyön ja siltojen rakennuksen 10 vuotta 
liitosten jälkeen

▪Työkaluksi otettiin kylien 
kumppanuuspöydät v. 2016 (Torsti 
Hyyryläinen ja Kari Kangaspunta)

▪Kirjattiin myös kaupungin hallintosääntöön 
yhtenä osallisuusmuotona

▪Lähtökohtana paikalliset tarpeet



Pieksämäen kumppanuuspöytä

▪Neljä pöytää: Virtasalmi, Jäppilä, Naarajärvi 
ja kantakaupunki
▪ Kokouksia neljästi vuodessa joka alueella
▪ Kokouksiin kerätään asioita aktiivisesti niin 

asukkailta kuin kaupungin toimialoilta. 
Asiasisältöjä ei ole rajattu.

▪Pöydässä kolmikanta: edustettuna ovat 
asukkaat, kaupungin päättäjät ja kaupungin 
viranhaltijat.

▪Pöydän isännyys (pj.) on kaupungilla.

▪Vakituisten edustajien lisäksi pöytä on 
kaikille asukkaille avoin.



Pieksämäen kumppanuuspöytä
▪Osa päätöksenteon valmistelua
▪ Pieksämäen kumppanuuspöytien ydin on aito 

vuorovaikutuksellinen keskustelu asukkaiden 
kanssa ennen päätöksentekoa.

▪ Kumppanuuspöydän kokouksen jälkeen asiat 
viedään viranhaltijoille ja eri toimijoille tiedoksi.

▪ Koska pöydissä on myös poliittinen edustus, 
varmistuu tiedonvälitys myös päättäjille.

▪Avoimuus: kumppanuuspöytien muistiot 
löytyvät kaupungin verkkosivulta

▪Haasteita
▪ Toiminta vaatii pysyvän fasilitaattorin, joka aktivoi 

niin asukkaita kuin kaupungin väkeäkin
▪ Yhteistyö käynnistyy hitaasti ja toimintakulttuuri 

muuttuu vähitellen



Sastamalan kaupungin ja 
kylien yhteistyömalleja

▪ Kylien esiselvityshanke, hallinnoijana Sastamalan 
kaupunki v. 2012

▪ Tavoitteena luoda Sastamalan kylistä yleiskatsaus ja 
selvittää kehittämis- ja yhteistyötarpeita

▪ Järjestettiin 9 kyläiltaa ja laadittiin Sastamalan kylien 
kehittämissuunnitelma ja kyläkortit kaikista kylistä

▪ Perustettiin Sastamalan kylille kotisivut

▪ Kaikki halukkaat kylät saivat omat kotisivunsa (15 kpl) – esim. 
www.sastamalankylat.fi/jaara

http://www.sastamalankylat.fi/jaara




▪ Sastamalan Kylät ry. on syksyllä 2011 
perustettu sastamalalaisten 
kyläyhdistysten kattojärjestö, johon 
kuuluu 41 jäsenseuraa.

▪ Sastamalan kaupunki perustettu v. 2009. 
Asukkaita n. 24 000, joista n. 2/3 asuu 
maaseudulla ja kylissä

▪ Sastamalan Kylät ry kokoustaa 
muutaman kerran vuodessa, joskus 
mukana viranhaltijoita

▪ Kaupungin ja kylien välinen 
häiriöolosuhdeyhteistyö v. 2012. 
Kehiteltiin malli häiriöolosuhteiden 
(esim. pitkä sähkökatko) varalle.



SA S TA M A L A N  K Y L ÄT  RY: N  V U O D E N  PÄ ÄTA PA H T U M A

▪ TA PA H T U M A N  K E S K I Ö S SÄ  K Y L ÄT  JA  K Y L ÄY H D I S T Y K S E T

▪ Toiminnan esittelyä, kylien yrittäjiä jne.

▪ Esiintyjät ja ohjelma pääosin kylistä

▪ JÄ R J E S T E T T Y  V: S TA  2 0 1 2

▪ Vammalan torilla 2012-2015

▪ Hotelli Ellivuoressa 2016

▪ Honkolan kentällä Keikyässä 2017

▪ Kiikoisten torilla 2018

▪ Vammalan torilla 2019

▪ Vammalan torilla 2022

Sastamalan 
Kylämarkkinat



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
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