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Varsinais-Suomen Kylät ry

• Olemme kaksikielinen maakunnallinen toimija, joka palvelee kylä- sekä 

asukasyhdistyskenttää Varsinais-Suomen sisällä.

• Yhdistys on toteuttanut useita alueellisia, maakunnallisia sekä ylimaakunnallisia 

kehittämishankkeita (ELY, Leader).

• Olemme toteuttaneet maakunnallista kyläasiamiestoimintaa vuodesta 2002 lähtien. 

2010 eteenpäin yhdistyksellä on ollut 2-3 työntekijää.

(perustettu vuonna 2000)



Varsinais-Suomen Kylät ry

• Tarjoamme kyläasiamiestoimintamme 

kautta neuvontaa, koulutusta

sekä tiedotusta.

• Viime vuosina toimintamme keskiössä on 

ollut kunta-3.sektori yhteistyö sekä

kylien resurssien kestävä hyödyntäminen 

(erityisesti kylätalot).

• Vuosittain valitsemme ja palkitsemme

Varsinais-Suomen vuoden kylän.









Kylän kestävyyspolku -hanke

• Hanketraileri   ->     https://www.youtube.com/watch?v=t9SFqeGaAoM



KYLÄN KESTÄVYYSPOLKU -HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

1. Hyvinvoivat ja sitoutuneet ihmiset

- Kylätoiminnan päivittäminen ja ”brändääminen”; 
(suhde pop up –kulttuuriin, markkinointi, matalan kynnyksen kohtaamispaikat, ikäpolvia ylittävät toiminnat)

- Uusien kylätoimijoiden ja alueiden aktivointi, esimerkkinä kirkonkylät.

- Uudet välineet: some, jakamis-
talous, kokeilukulttuuri, liikkuva 
kuva

- Edellisiä täydentävänä: koulutus; yhdistystoiminta, 
talous, innostaminen, tapahtumajärjestäminen, 
turvallisuus ym.



KYLÄN KESTÄVYYSPOLKU -HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

2. Paikallistalouden kehittäminen ekologisten rajojen puitteissa

- Tehdään kyläkohtaisia ja yhdistyskohtaisia resurssikartoituksia; 
(osaaminen, tahtotila, toimijat, yhteistyön mahdollisuudet, talous,  palvelut, tilat, ympäristö).

- Kehitetään vajaakäyttöisten ja tyhjien tilojen käyttöä; etsitään saman katon alle toimijoita eri 
sektoreilta. Erityisinä kohteina ovat kylätalot ja kirkonkylien vajaakäyttöiset tilat.

- Kehitetään kylän matkailupotentiaalia 3. sektorin, 
matkailuyrittäjien ja kunnan yhteistyöllä. 
Erityisenä kohteena paikallisen kulttuurin ja historian 
hyödyntäminen kylän vetovoimatekijänä.

- Tutkitaan mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen.



KYLÄN KESTÄVYYSPOLKU -HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

3. Vuorovaikutus toisten yhteisöjen kanssa

- Tehdään alueellisia ja/tai teemallisia yhdistysohjelmia.

- Kyläsuunnitelmakonseptin kehittäminen entistä toiminnallisempaan suuntaan ja parempi yhteys 
kunnan suunnitteluun.

- Eri sektorien toimijoiden kokoaminen yhteisiin tulevaisuus-
työpajoihin ja teemallisiin tai alueellisiin kumppanuuspöytiin 
pohtimaan palvelujen/tilojen/turvallisuuden 
tms. järjestämistä tai kehittämistä yhteisvoimin.

- Pohdittu yhteistyötä ”JärjestöSotehanke 113” -kanssa



KYLÄN KESTÄVYYSPOLKU -HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

4. Yhteisöllinen, luova kulttuuri

- Tilojen ja talojen entistä monimuotoisempi käyttö, uudet markkinointikanavat sekä      
energiatehokkuuden kehittäminen.

- Paikalliskulttuurin, historian, perinteen yms. tallentaminen, välittäminen ja hyödyntäminen 
uusin tavoin, mm. videoiden avulla, uusille asukkaille, eri kieliryhmille, nuorille, matkailijoille.

- Kestävää kehitystä ja hiiliviisautta edistävät työpajat ja 
tempaukset: biohiiletys, kompostit, yhteishankinnat, 
permakulttuurikohteet.

- Kestävän kylätoiminnan 
kyläsuunnitelmat - kestävyyspolut

- Uusien asukkaiden vastaanotto ja sitouttaminen





KYLÄN KESTÄVYYSPOLKU –HANKKEESSA MUKANA OLEVAT KYLÄT

• Hajala

• Märynummi

• Tuohittu

• Teijo

• Suomusjärvi 



Paikkamarkkinoinnista
1. Mistä kylä tunnetaan?

2. Minkälaisia positiivisia mielikuvia paikasta halutaan välittää?

3. Mitkä ovat ne ajankohtaiset kehittämiskohteet, joihin tulisi keskittyä?

4.   Yhteistyökumppanit: esim. kiinteistönvälittäjät, muut kylät, kunta.

5.   Mistä löytyy tietoa vapaista tonteista? Entä vuokra-asunnoista?

6.   Keneen puoleen kiinnostuneet voivat kääntyä? 

7.   Kuinka uusi asukas otetaan vastaan?



Tulisi ottaa huomioon:
• Arvot: puhdas luonto, kestävyys, aitous, pienuus, läheisyys.

• Keskiössä nykyhetki, mutta perinteitä/historiaa unohtamatta.

• Tiedotetaan positiivisuuden ja avoimuuden kautta.

• Tarinallistaminen.

• Mielikuvat ennen numeraalisia faktoja.

• Yhteisöllisyyden korostus.

• Pehmeät arvot (tunnelma, tapahtumat, kokemukset, luonto ja matkailuvaltit).



KIITOS!


