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UUTISKIRJE: AJANKOHTAISTA KYLÄ- JA  
LEADER-TOIMINNASTA 
 

Tavoitteenamme on, että tämä uutiskirje sisäl-
tää valtakunnallisten uutisten rinnalla sellaisia 
maakunnallisia uutisia, joilla on yleisempää 
mielenkiintoa paikallistoimijoille. Näin uutiskir-
jeestä tulee kattavampi, mielenkiintoisempi ja 
vuorovaikutteisempi.  
 

Yhteinen ja horisontaalinen uutiskirje on sa-
malla hyvä lähtölaukaus paikallistoimijoiden 
viestintäverkostolle, jota mm. SYTYn kyläjaosto 
on toivonut. Viestintäverkoston toiminnan 
käynnistämiseksi SYTY on pyytänyt jokaista 
maakunnallista kyläyhdistystä nimeämään 
oman viestintävastaavan eli joko toimi- tai luot-
tamushenkilön, joka tulee vastaamaan maa-
kuntansa alueella kyläasioiden ulkoisesta vies-
tinnästä viestintäverkostossa. Ne, jotka eivät 
vielä ole tietoja antaneet, ilmoittakaa viestintä-
vastaavanne yhteystiedot:  
marianne.liitela@kylatoiminta.fi.  
 

Pyydämme ja ehdotamme, että maakunnalliset 
kyläasiamiehet, seudulliset kyläasiamiehet ja 
Leader-toimijat välittäisivät omia merkittäviä 
uutisaiheitaan tämän uutiskirjeen kautta muille 
vertaistoimijoille. Seuraava uutiskirje ilmestyy 
toukokuun lopussa 2017.  

Mikäli teillä on mielenkiintoista kerrottavaa, 
toivomme, että toimitatte uutisenne valmiiksi 
muokattuna ti 23.5. mennessä osoitteella  
marianne.liitela@kylatoiminta.fi.  
 

 
SYTYN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
 

Juhlavuoden kevättä kylien ystäville! 
 

Kevät keikkuen tulevi, kun ajelen uuden kotiky-
läni Sastamalan Kärppälän kuoppaisia teitä. 
Joutsenia ovat pellot valkoisenaan mutta ihmi-
siä tulee vastaan harvoin. Mieleen tulee maalis-
kuisella reissulla 12 miljoonan asukkaan Ning-
bossa oppaanamme toiminut nuori kiinatar, 
joka kertoi käyneensä Euroopassa vaihto-opis-
kelijana. Opinnot Amsterdamissa olivat suju-
neet hyvin, mutta iltaisin oli tylsää, kun ei ihmi-
siä näkynyt missään eikä ollut oikein mitään te-
kemistä. Kaikki on suhteellista. 
 

Onko ikääntyvän ja hyvinvointiinsa käpertyvän 
Euroopan kohtalona maanosien välisessä kilpai-
lussa profiloitua pian vain "vanhana mante-
reena", jossa voi poiketa museossa mutta josta 
on syytä pikaisesti jatkaa johonkin kiinnosta-
vampaan paikkaan? Näin voi käydä, jos sul-
jemme silmämme muulta maailmalta ja 

teemme yhteistyötä vain keskenämme. Sama 
pätee myös maaseudun kehittämiseen. 
 

Hallituksemme asetti maaliskuun kokoukses-
saan uudistamistyöryhmän, jonka tehtävänä on 
mm. miettiä järjestömme rakenne, varainhan-
kintakeinot ja toimihenkilöiden työnkuvat uu-
siksi. Nimikilpailun perusteella näyttää kuiten-
kin siltä, että vanhassa vara parempi. Uudet ke-
hittämishankkeemme kylien työllistämistoimin-
nassa ja maahanmuuttajien kotouttamisessa 
ovat pärjänneet alkuvuoden rahanjaossa maini-
osti. Uusi aluevaltaus on myös Maaseutupolitii-
kan neuvoston Kansalaistoiminnan ja hyvin-
voinnin teemaverkostohakemuksemme hyväk-
syminen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja 
Kuntaliiton kanssa. 
 

Kevät on erinomaista uudistumisen aikaa. Seu-
raavaksi uudistamme eduskunnan kylätoimin-
tatietouden perustettavalla verkostolla, LEA-
DER-metodin vastaamaan EU:n maatalouspoli-
tiikan uudistuksen tarpeita sekä Avoimien Ky-
lien ja Maaseutuparlamentin osallistujamäärät 
uusille sataluvuille. Tule mukaan talkoisiin! Jos-
kus riittää, kun uudistaa oman ajattelunsa. 
 
T. Petri 
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SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY:N KEVÄTKOKOUS 
27.4.2017, Hotel Arthur, Helsinki 
 

SYTYn kevätkokous pidetään torstaina 
27.4.2017 klo 13.00, Hotel Arthurissa, osoite 
Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Kevätkokouskah-
vit tarjoillaan klo 12.00 alkaen. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. Kokouskutsu 
materiaaleineen on lähetetty jäsenistölle. Ko-
kousaineisto löytyy myös SYTYn kotisivuilta 
(www.kylatoiminta.fi) 
 

 
KYLÄTOIMINNAN VALTAKUNNALLISET  
KOULUTUS- JA NEUVOTTELUPÄIVÄT  
17.-18.5.2017, Hotel Arthur, Helsinki 
 

HUOM! Päivät järjestetään ennakkotiedosta 
poiketen Helsingissä Hotel Arthurissa. Ohjelma 
ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan pian. Päi-
vien ohjelma sisältää mm. ryhmätöitä ajankoh-
taisista aiheista. Lisätietoja Tuomas Perheentu-
valta, tuomas.perheentupa@kylatoiminta.fi, p. 
050 592 2726 
 
 
KYLÄKOULUTUS - EVÄITÄ KYLÄYHDISTYSTEN 
PUHEENJOHTAJILLE, LUOTTAMUS- JA  
TOIMIHENKILÖILLE JA VASTUUNKANTAJILLE 
VUOSINA 2015 - 2018 
 

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) ja Maakunnalli-
set kyläyhdistykset järjestäjät yhteistyössä 
Maaseudun Sivistysliiton (MSL) ja Keskitien tuki 

-säätiön kanssa vuosina 2015 - 2018 Kyläkoulu-
tuksen. Keskitien tuki- säätiö on myöntänyt 
yleisavustuksen koulutuksen järjestämiseen. 
Saadulla yleisavustuksella voidaan järjestää 
vuosittain vähintään 19 maakunnallista koulu-
tustilaisuutta. 

 

Koulutus suunnataan sellaiseen kohtaan kylä-
toimintaa, jossa se tehokkaimmin aktivoi asuk-
kaita ja jossa myös säätiön tarkoituspykälä tu-
lee vaikuttavimmin huomioiduksi. Tällainen 
kohta on kyläyhdistysten uusien toimijoiden 
koulutus. Tällä on suoraa vaikutusta paitsi koko 
kylätoimintaan myös maaseudun ja asutuskes-
kusten väliseen vuorovaikutukseen ja yhteisym-
märrykseen. Toteutettavalla koulutuksella on 
suora vaikutus myös siihen, miten kylät pärjää-
vät maakuntauudistuksessa. 
 

Koulutukset on tarkoitettu pääsääntöisesti ky-
läyhdistysten luottamus- ja toimihenkilöille 
sekä muille jäsenille. Koulutuksen tarkoituk- 

sena on vahvistaa kyläyhdistysten toimijoiden 
valmiuksia ja osaamista sekä antaa uusia 
”eväitä” luottamustehtävänsä hoitamiseen ja 
rohkaista aktiiviseen kehittämistyöhön. 
 

Koulutuksen sisällön tuottaa maakunnallinen 
kyläyhdistys. SYTY laatii / päivittää yhdessä 
Maaseudun Sivistysliiton kanssa osallistujille ja-
ettavan materiaalin, eli toimintakäsikirjan - Ky-
läpakin. Päivien kouluttajana toimivat pääasi-
assa maakunnalliset ja seutukunnalliset kylä-
asiamiehet ja tarvittaessa myös SYTYn toimi-
henkilöt (SYTY kylien tukijana, paikallistoimin-
nan tavoitteet, yhdistyksen talous, kirjanpito ja 
tilinpäätös, viestintä, työllistämistoiminta ja 
hallituksen vastuut, velvollisuudet). 
 

Maakunnallisen koulutuspäivän ajankohta, 
paikka ja ohjelma pyydetään toimittamaan etu-
käteen ennen koulutuksen markkinointia säh-
köpostitse SYTYn pääsihteeri Risto Matti Nie-
melle ja kehitysjohtaja Tuomas Perheentuvalle.  
SYTYn nettisivuilta löytyy lisää aiheesta, mm. 
koulutuspäivän viitteellinen sisältörunko ja kou-
lutusteemoja sekä kustannuksista ja niiden kor-
vaamisesta: https://www.kylatoiminta.fi/uuti-
set/198/37/ 
 

Lisätietoja antavat Suomen Kylätoiminta ry:stä 
pääsihteeri Risto Matti Niemi (p. 050 592 2726, 
ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi) sekä kehittä-
misjohtaja Tuomas Perheentupa (p. 040 717 
1687, tuomans.perheentupa@kylatoiminta.fi). 
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VUODEN 2017 KYLÄN, TIENNÄYTTÄJIEN JA 
MAASEUTUTOIMIJAN HAUT OVAT KÄYNNISSÄ 
 

Maakunnalliset kyläyhdistykset tekevät esityk-
set Vuoden Kyläksi ja maakunnalliset kyläyhdis-
tykset ja Leader-ryhmät tekevät esitykset Kylä-
toiminnan Tiennäyttäjiksi ja Vuoden Maaseutu-
toimijaksi. Esitykset tulee toimittaa SYTYlle 
2.5.2017 mennessä.  Hakuohjeet SYTYn nettisi-
vuilla https://www.kylatoiminta.fi/fi/ajankoh-
taista/uutiset.html.  
 

Lisätietoja: Risto Matti Niemi (p. 050 599 5229, 
ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi) sekä Mari-
anne Liitelä (p. 045 887 1511, marianne.lii-
tela@kylatoiminta.fi). 
 

Vuoden 2017 valinnat julkistetaan valtakunnal-
lisen Maaseutuparlamentin lauantain iltagaa-
lassa 3.9.2017.  
 
 
TAALINTEHTAASTA KOTOUTUMISEN  
ESIMERKKIKYLÄ 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja Suo-
men Kylätoiminta ry:n hallinnoima Koko kylä 
kotouttaa -hanke on valinnut kotoutumistyön 
pilottikyläksi Kemiönsaaren Taalintehtaan Var-
sinais-Suomesta.  
 

Kemiönsaari on vastaanottanut vuosina 2016 ja 
2017 yhteensä 40 syyrialaista kiintiöpakolaista. 
He ovat saapuneet noin 1 500 asukkaan saaris-
tolaiskylään pakolaisleiriltä. Kotoutumiskieli on 
suomi. 

Kotoutujakylän elämää seurataan huhtikuusta 
joulukuuhun. Tavallista arkea, sopeutumisen 
monikuvioisia askeleita, juhlahetkiä. Kotoutuja-
kylä toimii muille kunnille ja kylille konkreetti-
sena esimerkkinä siitä, miten yhteiselo maa-
hanmuuttajien kanssa sujuu. 
 

– Olen todella iloinen ja ylpeä siitä, miten sekä 
ammattilaiset että vapaaehtoiset, koko saari ja 
kyläläiset ovat halunneet ottaa vastaan meidän 
uudet asukkaamme. Pääsy kotoutumisen pilot-
tikyläksi on hieno asia ja täytyypä itsekin to-
deta, että valinta osui oikeaan, toteaa Kemiön-
saaren kunnanjohtaja Anneli Pahta hymyillen. 
 

Syyrialaisperheitä auttaa Taalintehtaalla uuden 
elämän alkuun pakolaiskoordinaattori Sini-Tuu-
lia Numminen yhteistyössä kantaväestön 
kanssa. 
– Oltuaan viikon Taalintehtaalla pakolaiset kiit-
telivät suomalaisten olevan ihania ihmisiä. 

”Aina kun menee vaikka kauppaan, kaikki hy-
myilevät ja sanovat hei.” Meillä oli etukäteen 
puhuttu, että tulijat otetaan ystävällisesti vas-
taan. Ensivaikutelman voi antaa vain kerran, 
mutta samalla ilmeellä on jatkettu. 
 

Taalintehdas on myös Varsinais-Suomen Vuo-
den kylä 2016. Tuolloinkin palkitsemisen perus-
teluissa mainittiin vahva yhdessä tekemisen 
meininki. 
 

Taalintehtaan kuulumisia välitetään mm. Koko 
kylä kotouttaa -hankkeen uutiskirjeessä, Suo-
men Kylätoiminta ry:n nettisivuilla www.kyla-
toiminta.fi, sosiaalisessa mediassa ja yhteistyö-
kumppaneiden kanavilla.  
 

Lisätietoja ja uutiskirjetilaus: marjut.haapa-
nen@kylatoiminta.fi, p. 040 7175731 
 
 

Maakunnat ovat koko talven ja kevään ahkeroi-
neet, innostaneet, värvänneet ja keränneet il-
moittautumisia. Kyliä on tähän mennessä il-
moittautunut mukaan yli 600! Osa maakunnista 
jatkaa vielä ilmoittautumisten vastaanottoa ja 
luku tulee varmasti vielä kasvamaan. 
 

Jokainen kylä tulee saamaan yhtenäiset tien-
varsikyltit. Kyltit toimitetaan maakunnallisille 
kyläyhdistyksille toukokuun aikana. Samalla 
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maakunnalliset kyläyhdistykset saavat myös 
uusia Avoimet Kylät -yleisesitteitä. 
 

Uudistettu karttasovellus on otettu käyttöön ja 
päivitykset ovat täydessä vauhdissa ja pikkuhil-
jaa tapahtumamme koko komeus alkaa hah-
mottua. Seuratkaahan tilannetta:  
www.avoimetkylat.fi/kylat-kartalla/ 
 

SYTYn Avoimet Kylät -koordinaattorina toimii 
Marianne Liitelä, p. 045 887 1511,  
marianne.liitela@kylatoiminta.fi.  

 
 
 
 
 
 

 
 
SYTYN JÄSSI-JÄTEVESIHANKKEET 
 

Imatran seudulla ja Pohjois-Karjalassa toimivat 
Jässi-jätevesihankkeet ovat saaneet myönteiset 
rahoituspäätökset kaudelle 2017. Hankkeet tar-
joavat haja-asutusalueiden kiinteistöjen omis-
tajille ja mökkiläisille puolueetonta ja maksu-
tonta jätevesineuvontaa. Hankkeita rahoittaa 
ympäristöministeriö paikallisten ELY-keskusten 
kautta.  
 

Eduskunta on hyväksynyt uudet haja-asutusalu-
eiden talousjätevesien käsittelyä koskevat ym-

päristösuojelulain muutokset sekä valtioneu-
voston uuden hajajätevesiasetuksen. Uusi lain-
säädäntö on tullut voimaan 3.4.2017 alkaen.  
 

Lainsäädännön mukaan jäteveden perustason 
puhdistustasovaatimuksen noudattaminen riip-
puu siitä, millaisella alueella kiinteistö sijaitsee 
ja toisaalta myös osin siitä, millaisia toimia kiin-
teistöllä tehdään. Enintään 100 metrin etäisyy-
dellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella ku-
ten myös vedenhankintakäytössä olevalla tai 
siihen soveltuvalla pohjavesialueella tulee kiin-
teistökohtainen talousjätevesien käsittelyjärjes-
telmä muuttaa vastaamaan perustason puhdis-
tustasovaatimusta 31.10.2019 mennessä.  
 

Muualla kuin edellä tarkoitetuilla alueilla perus-
tason puhdistusvaatimus tulee noudatettavaksi 
silloin, kun kiinteistöllä tehdään tietynlaisia kor-
jaus- ja muutostöitä. Jos kiinteistöllä tehdään 
joko talousjätevesijärjestelmään kohdistuva tai 
rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva 

korjaus- ja muutostyö, tulee järjestelmä saattaa 
vastaamaan perustason puhdistusvaatimusta.  
 

Jässi-jätevesihankkeet pyörähtävät kunnolla 
käyntiin huhti-toukokuun aikana. Kiinteistökoh-
taista jätevesineuvontaa suoritamme koko ke-
sän ja syksyn ajan sekä osallistumme erilaisiin 
kesätapahtumiin yleisneuvonnan muodossa.  
 

Lisätietoja projektipäällikkö Hanna-Riikka Ruo-
kolaiselta, p. 045 188 8968  
hanna-riikka.ruokolainen@jatevesihanke.fi 
ja www.jatevesihanke.fi/ 
 
 
LÄHIKOULUSEMINAARI 22.4.2017  
KEMPELEESSÄ: MEIDÄN OMA KOULU 
 
Voisiko koulu olla muutakin kuin koulu? Mitä 
uusia mahdollisuuksia löytyy lähikoulujen ole-
massaololle, kun säästöt ja maakuntauudistus 
vaanivat nurkan takana? Innostavia esimerk-
kejä ja tutkittua tietoa eri puolilta Suomea. 
  
Aika: lauantaina 22.4.2017 klo 10 - 15  
Paikka: Ylikylän yhtenäiskoulu,  

Nerolantie 4, 90450 Kempele 
 
Ohjelma löytyy täältä: www.ppkylat.fi/meidan-
oma-koulu/ 
Lisätietoja: Esa Aunola, esa.aunola@ppkylat.fi, 
p. 040 551 3986. 
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SATAKUNTALAISET PIAN  
KYLÄELOKUVATÄHTIÄ 
 

Kyläelämää Satakunnassa 2017 –hankkeessa 
tuotetaan elokuvia jokaisen satakuntalaisen 
kunnan alueelta. Tarkoituksena on kuvata 
asukkaiden elämää, yhteisöjä ja maisemia 
100-vuotiaassa Suomessa. 
 

Kyseessä on Satakunnan Elävän Kuvan Keskuk-
sen (SEKK ry) Leader-hanke, jossa osallisina 
ovat kaikki Satakunnan 5 Leader-ryh-
mää.  Kaikki 36 kylä- ja yhteisöelokuvaa julkais-
taan Suomi 100 satakuntalaista elokuvaa -sar-
jassa 28.8.-5.12.2017 välisenä aikana. 
 

Elokuvien aiheet ja sisältö tulevat kylistä ja ky-
lien asukkailta. Suunnitteluun ja toteutukseen 
saa koulutusta ja ohjausta, aikaisempaa koke-
musta ei tarvita. 
– Ainoa, mitä etukäteen tarvitaan, on innostus 
ja kiinnostus tuoda oman kylän erinomaisuuk-
sia ja arkea esille muidenkin kansalaisten ihme-
teltäväksi, kertoo hankkeen puolipäiväisenä ve-
täjänä toimiva Ari Impola SEKK ry:stä. 
 

Jos kohdekylissä ei löydy omaa elokuvaosaa-
mista, koulutuksiin, ohjaukseen ja kuvauksiin 
saadaan apua Satakunnan Elävän Kuvan Kes-
kuksen ammattilaisilta ja harjoittelijoilta. 
– Hyvin suunniteltu on aina jo puoliksi tehty, jo-
ten pääosin kuvaukset toteutetaan yhden päi-
vän aikana ja elokuvista tulee kyläläisten in-
nosta, ideoista ja suunnitelmista riippuen keski-
määrin 5-12 minuutin pituisia, Impola kertoo. 
 

Kuvaukset ovat jo alkaneet muutamassa kun-
nassa, mutta pääosa kuvataan kesän aikana. 
Osa elokuvista kuvataan kyläkierroksina, jolloin 
yhden päivän aikana voidaan kuvata useam-
pienkin kylien elämää.  
 

Projektia voi seurata Facebookissa Kyläelämää 
Satakunnassa -sivulla (www.facebook.com/ky-
laelamaa) 
Tutustu myös Satakunnan maaseutuohjelman 
toimijoiden Satasilta Kylät-uutiskirjeeseen 
(http://www.satasilta.fi/kylauutisia). 
 
 
HUITTISISSA LISÄTÄÄN KUNNAN JA  
YHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ 
 

SataKylien Omalta kylältä -hankkeessa työste-
tään parasta aikaa yhdistysohjelmaa Huittis-
ten kaupungille. Yhdistysohjelman tavoitteena 
on lisätä ja selkiyttää julkisen sektorin ja kol-
mannen sektorin yhteistyötä. 

Kyseessä on Varsinais-Suomen Kylien kehitte-
lemä hieno työkalu, joka halutaan tuoda käyt-
töön myös Satakuntaan. Tarkoituksena on sel-
vittää yhdistysten nykyisiä resursseja ja toimin-
tatapoja sekä samalla määritellä yhteisesti ase-
tetut tavoitteet ja toimenpiteet. 
 

Huittislaisten yhdistysten nykytilaa ja toiveita 
kartoitettiin loppuvuodesta 2016 yhdistysky-
selyllä, johon vastasi peräti 83 yhdistystä. Kiin-
nostus, innostus ja aktiivisuus yhdistysohjelmaa 
kohtaan on yllättänyt positiivisesti. Kyselyn li-
säksi myös yhdistyksille avoimet keskusteluillat 
ovat vetäneet paikalle runsaasti aktiivisia toimi-
joita, ja keskustelu yhteistyön kehittämisestä 
sekä yhdistysten kesken että kaupungin ja yh-
distysten välillä on ollut antoisaa. 
 

Valmiin yhdistysohjelman ei ole tarkoitus pölyt-
tyä kirjahyllyssä, vaan sen toimenpiteet on kir-
joitettu toteutettavaksi. Jo ohjelman työstövai-
heessa joitain yhdistyskyselyssä esiin nousseita 
asioita on saatu eteenpäin. Yhtenä hyvänä esi-
merkkinä voi nostaa pienen, mutta merkityksel-
lisen muutoksen kaupungin kotisivuilla: hyvä 
lista yhdistyksistä löytyy nyt suoraan kaupungin 
etusivuilla olevasta linkistä. Ennen niitä oli lä-
hes mahdotonta löytää sivuston syövereistä. 
 
Yhdistysohjelman tekeminen aloitetaan aina 
kunnan toiveesta, ja näin tehtiin myös Huitti-
sissa. Huittisten kaupungin hallintojohtaja Kata-
riina Koivisto kommentoi kaupungin mukaan 
lähtemistä näin: 
 

mailto:info@kylatoiminta.fi
http://www.kylatoiminta.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kylatoiminta.fi
http://www.sekk.fi/sekk
http://www.sekk.fi/sekk
http://www.satasilta.fi/satasilta/ota_yhteytta
http://www.satasilta.fi/satasilta/ota_yhteytta
http://www.satasilta.fi/kylauutisia
http://www.satasilta.fi/kylauutisia
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”Huittisten kaupunki näkee tulevaisuudessa yh-
distysten roolin entistä merkittävämpänä. Kun-
nille jää maakuntauudistuksen yhteydessä 
edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tehtävä. Siinä korostuu myös järjestöjen rooli. 
Nyt haluttiin kartoittaa eri yhdistysten jo ole-
massa olevaa toimintaa sekä mahdollisuuksia, 
jotta yhteistyötä päästään jatkossa kehittä-
mään entistä enemmän asukkaiden tarpeista 
lähtien ja kolmannen sektorin voimavarat huo-
mioiden.” 
 

Käytännössä Huittisissa esiin nousevat asiat 
ovat liittyneet juuri yhteistyön sujuvoittami-
seen. Yhteistyötä halutaan kaupungin lisäksi 
tehdä entistä enemmän myös toisten yhdistys-
ten kanssa. Myös tiedottaminen nousee vah-
vasti esiin. Tiedottaminen ja toisten tuntemi-
nen lisää automaattisesti myös yhteistyötä. 
 

Hanna Ruohola 
Kyläasiamies  
SataKylät 
 

 
 
 
ALUELAUTAKUNTATYÖ SAI UUTTA VAUHTIA 
KAIVOSHANKKEESTA 
 

Kello on vartin yli kahdeksan maaliskuisena 
arki-iltana. Aluelautakunnan palaveri on alka-
nut yli kaksi tuntia aiemmin ja odottelen vielä 
omaan puheenvuoroni alkua. Tarkoitukseni on 

kertoa, miten hankkeeseen liittyvät kokeilut on 
tarkoitus tehdä ja pohtia yhdessä, millaisia uu-
sia hankkeita laitetaan keväällä vireille.  
 

Odottelu ei harmita, sillä palaveriporinan ja 
sähköpostiviestittelyn lisääntyminen on hyvä 
juttu. Täällä puhaltavat selvästi muutoksen tuu-
let ja monenlaisia näkökohtia kyliltä tulee esille. 
Vuolijoen aluelautakuntakokeilu on toiminut 
nyt reilun vuoden, osana Kajaanin kaupungin 
päätöksentekojärjestelmää. 
 

Innostuksen takana ei ole vain edustamani pro-
jekti, vaan Vuolijoen alue on saanut uutta vauh-
tia Transtechin saamista raitiovaunutilauksista 
ja Otanmäen kaivoshankkeesta. Ylpeydellä pu-
humme siitä, että työpaikkoja meillä kyllä on. 
Meillä sijaitsee kaupungin suurin yksityinen 
työnantaja, lähes 40 kilometrin päässä kaupun-
gin keskustasta. 
 

Meidän Vuolijoen-Otanmäen alueemme, enti-
nen kunta, ei ole vain kaupungin takamaata 
vaan olennainen osa sen kehittymistä. Palave-
reissa pohdimme paikallisten koneurakoitsijoi-
den mahdollisuuksia kaivoksen alihankintatöi-
hin ja aktiivista kampanjaa tehtaan työntekijöi-
den asuttamiseksi alueellemme. Tiekartta, joka 
kertoo tavoitteista ja suuntaviivoista, hyväksyt-
tiin helmikuun puolivälissä. 
 

Työtä silti tarvitaan. On puhuttava kylätalojen 
ylläpidon puolesta ja keksittävä nuorille kyytejä 
harrastuksiin. On yritettävä lieventää haja-asu-
tusalueella asuvien vanhusten yksinäisyyttä ja 

suunniteltava koulukyytejä siten, että ajankoh-
dat kävisivät myös autottomien kauppa- ja la-
boratorioasioinnille. 
 

Joku sanoo, etteivät asukkaat saa olla alueen 
kehityksen hidasteena ja toinen sanoo, että on 
otettava huomioon se, että samassa talossa on 
asuttu saman suvun voimin sukupolvesta toi-
seen. Molemmat näkökohdat ovat tärkeitä. On 
taisteltava muuttoliikettä vastaan ja samalla on 
etsittävä uusia mahdollisuuksia elinkeinoille. 
 

Täällä maaseutu on aktiivinen toimija. 
 

Katimari Partanen 
FM, projektipäällikkö, Vuolijoen aluelautakunta 
vauhtiin –hanke 
katimari.partanen@kajaani.fi 
p. 044 421 4366 
 

Aluelautakunnan toimintamallin ja alueen ke-
hittämiseksi on saatu Oulujärvi Leader ry:n ra-
hoitusta. Rahoitus on myönnetty Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–
2020. 
 
 

KUNINKAANTIELLÄ TAPAHTUU 
 

Kuninkaantien varrella järjestetään kesällä 
useita suuria tapahtumia, jotka liittyvät sekä 
Suomi100 juhlavuoteen, että Kuninkaantiehen 
matkailutienä. Kuninkaantie eli Suuri Rantatie 
on Suomen toiseksi vanhin tie ja maamme en-
simmäinen virallinen matkailutie. Kuninkaan-
tietä kehitetään seitsemän Leader-yhdistyksen 

mailto:info@kylatoiminta.fi
http://www.kylatoiminta.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kylatoiminta.fi
mailto:katimari.partanen@kajaani.fi
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yhteisrahoittaman Kuninkaantie uuteen kukois-
tukseen -hankkeen avulla. Hankkeen vetäjänä 
toimii hankekoordinaattori Mia Aitokari, mo-
nille tuttu myös kylien kehittämistyöstä.  
 

Kesän tapahtumasarjan aloittaa historiallisten 
ajoneuvojen Kuninkaantieajo Kymenlaaksossa 
10.6, jolloin vietetään myös valtakunnallista 
Avoimet kylät 2017 –päivää. Siihen liittyen ajon 
järjestelyissä on mukana erilaisia harrastusyh-
distyksiä ja muita yhteisöjä ajoreitin varrelta. 
Retkeilyajon pääpaikkana on Kotka ja reitti 
noudattelee suurelta osin vanhaa Kuninkaan-
tietä. Tapahtumaan, jonka pääjärjestäjänä on 
Kymenlaakson automobiiliyhdistys ry, odote-
taan runsasta määrää vanhoja ajoneuvoja koko 
Suomesta.  
Lisätietoa ajosta löytyy osoitteesta www.ky-
menautomobiilikerho.fi  
 

Muita teematapahtumia Kuninkaantiellä ovat 
retkipäivä Kustavissa 15.7, jossa eri reitit ja 
matkailutiet kohtaavat. Kuninkaantien päivää 
Kustavissa vietetään Kilpi-viikon aikana 
www.kustavi.fi. Laurin markkinoiden maalais-
tori järjestetään Perniön kunnantalolla, SYTYn 
toimipaikan pihamaalla 5.8. Kuninkaantie kul-
kee Perniön kauniin kylämaiseman halki. Lisä-
tietoja ja ilmoittautumisohjeet markkinoille 
osoitteessa  www.propernio.fi. Jokipuiston ta-
pahtuman yhteydessä järjestettävä draamakä-
vely "Saharannast Räpälään - vähä silloist, pa-
joist, lahnapäist, ainaki" esittelee Kuninkaan-

tietä 26.8 Paimiossa  www.paimio.fi sekä Mii-
lunpolttajan viikonloppua vietetään 9-10.9. 
Raaseporissa www.malmbacka.fi 
 

Kuninkaantietä kehitetään vuoden loppuun eri-
laisin toimenpitein. Tuotteistamiskoulutuksia 
pidetään kevään aikana eri paikkakunnilla ja 
syksyllä tarjoamme seitsemän yleisöluentoa, 
myös pitkin Kuninkaantietä. Kuninkaantielle on 
perustettu yhdistys, Kuninkaantie ry, joka jat-
kaa hankkeen jälkeen jo hyvin alkanutta työtä. 

Jos olet kiinnostunut Kuninkaantie-yhteis-
työstä, voit lukea lisää sivulta www.ykko-
sakseli.fi/kuninkaantie-uuteen-kukoistukseen 
tai liittyä Facebook-ryhmään Kuninkaantie-
Kungsvägen, jossa tiedotamme ajankohtaisista 
asioista jatkuvasti.  
 

Mia Aitokari 
p. 050 325 1453 
Fb Kuninkaantie Kungsvägen 
 
 
VARSINAIS-SUOMEN KYLÄT RY:N UUTISIA: 
 

Kylän historia eläväksi -ilta 27.4. Loimaalla pu-
reutuu historian tuotteistamiseen:  
http://www.vskylat.fi/wp-con-
tent/uploads/2017/04/historia_ilta_27.4..pdf 
 

Varsinais-Suomen Kylät ry julkaisee kohtapuo-
liin vskylat.fi -sivuilla "Paikallisesti ja vastuulli-
sesti. Yhdessä. - Opas kestävään kylätoimin-
taan" -nimisen 30-sivuisen nettioppaan, jossa 
lähestytään kestävä kehitys kylillä -problema-
tiikkaa käytännöllisten varsinaissuomalaisten 
kyläesimerkkien kautta. Oppaan tekemiseen on 
saatu tukea Turun Kestävän kehityksen sääti-
öltä. 
 

Tauno Linkoranta, kyläasiamies 
Varsinais-Suomen Kylät ry 
p. 044 33 9990, tauno.linkoranta@vskylat.fi 
 
 
 

mailto:info@kylatoiminta.fi
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LEADER-RAHOITUKSELLA TUETTUJA  
HANKKEITA PIRKANMAALLA 
 

Navetasta Suklaatila. Arkeologi kehitti muinais-
oluen. Mänttä-Vilppulaan maailman ensimmäi-
nen maataidelentokenttä 2026. Lue esimerk-
kejä Leader-rahoituksella tuetuista hankkeista 
Leader Pirkanmaa -digilehdestä: 
http://www.kantriry.fi/leader-pirkanmaa/ 
 
 
TESTAA MILLAINEN KYLÄLÄINEN OLET? 
 

Kylille-hanke on toteuttanut yhdessä pelialan 
datanomioppilaan kanssa kylätestin, joka ker-
too, millainen kyläläinen testaaja on. Testi on 
tehty verkkokäyttöiseksi ja se julkaistiin Pytinki 
-messuilla 31.3.-2.4.2017 Seinäjoella E-P:n Lea-
der-ryhmien yhteisellä osastolla. Kylille-hanke 
on Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteinen 
maakunnallinen kylähanke, jonka avulla 
teemme työtä kylien elinvoimaisuuden eteen. 
 

Ylen kyselyn mukaan suomalaisten yleisin haa-
vekoti on maaseudulla. Tämän tutkimuksen 
ideoimana lähdimme suunnittelemaan kylätes-
tiä, sillä me kaikkihan asumme jollakin kylällä.  
 
Testi on tehty pilke silmäkulmassa. Testi etenee 
niin, että testaaja valitsee esitetyistä kysymyk-
sistä parhaiten omaa itseään kuvaavan kohdan. 
Kysymyksiä on viisi ja ne käsittelevät harrastuk-
sia, asumista, työskentelyä ja sielunmaisemaa. 

Kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu, tulee nel-
jästä eri vaihtoehdosta parhaiten sopiva kylä-
hahmo. 
 

Testaa oletko Eräjonttu vai kenties Aktiiviatte? 
Kylätesti löytyy: www.kylille.net 
 

 

EUROOPPALAINEN MAASEUTUPARLAMENTTI 
KOKOONTUU HOLLANNISSA LOKAKUUSSA 
 

Venhorstin kylään saapuu lokakuussa 2017 Par-
lamenttiin (ERP) ainakin 300 aktiivista maaseu-
dun kehittäjää noin 40 maasta. Kahdeksan tee-
maa on ainakin nykytiedon valossa vahvasti 
esillä: paikallistalous, palvelut, CLLD, pako-
laisuus/maahanmuutto, köyhyys, nuoriso, Mus-
tanmeren alue ja Balkanin alue. Kaikkea tätäkin 
tärkeämpi kysymys on maaseutuparlamentti-
prosessin kehittäminen paikallistoimijoiden 
prosessiksi - luottamuksen ja omistajuuden 
tunteen saattamana.   
 

ERP on prosessi, yhteistyöverkosto niin asukkai-
siin kuin EU:hun päin sekä paikallisten ääni, 
jonka tavoitteena on välittää oikeaa tietoa ken-
tältä, vaikuttaa ja/tai osallistua ohjelmien val-
misteluun. Työkaluina parlamentilla on mm. 
manifesti, lausunnot, suositukset, vaikuttami-
nen EU:n maaseudun kehittämistä käsittele-
vissä elimissä ja yhteistyö/toiminta. 
 

SYTY osallistuu aktiivisesti pakolaisteemaan ja 
nuorisoteemaan. ERP tulee näkymään meidän 
omassa ensimmäisessä parlamentissa syyskuun 
alussa näiden teemojen kautta. SYTY antaa lisä-
tietoa lähiviikkoina sekä lähestyy maakunnalli-
sia kylien yhteenliittymiä ja LEADER-ryhmiä 
mm. kyselyin. Osallistuminen on tärkeää, sillä 
asukkaan ääntä Euroopassa ei ole ilman teitä. 
 

www.europeanruralparliament.com 
Kim Smedslund, info@emory.fi 

mailto:info@kylatoiminta.fi
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KYLÄT2030 -TULEVAISUUSTYÖ KÄYNNISTYY 
 

Kylätoiminnan tulevaisuustyöpaja järjestetään 
pääsiäisen jälkeisellä viikolla ke-to 19.-
20.4.2017 Gustavelundissa Tuusulassa. Tulevai-
suustyöpajan osallistujat on valittu – nelisen-
kymmentä kyläaktiivia, maakunnallisen kylätoi-
minnan vetäjää, Leader-työntekijää, Ely-keskus-
edustajaa ym. kokoontuu ”yön yli” työstämään 
visiota ja missiota uudelle ja uusiutuvalle kylä-
toiminnalle. Työtä on jo tehty sähköisesti 
Viima-alustalla, jonka tuotosten pohjalta työ 
Tuusulassa käynnistyy. Tämän jälkeen alkaa tu-
levaisuusannin käsittely ainakin kevään Kylätoi-
minnan Neuvottelupäivillä, ja laajemmillakin 
rintamilla.  
 

Tulevaisuustyötä fasilitoivan Maaseutuverkos-
topalvelujen Lauri Hyttisen sanoin: ” Tulevai-
suustyöpajan päätavoitteena on käynnistää pit-
käjänteinen ja suunnitelmallinen työskentely 
paikalliskehittämisen tulevaisuuden varmista-
miseksi.  Tavoitteena on siis pyrkiä varmista-
maan sitä, että jatkossakin Suomessa on paikal-
lisella tasolla olemassa aktiivinen, osaava, osal-
listuva ja osallistava toimijajoukko. Sellainen 
toimijajoukko, joka pystyy ketterästi vastaa-
maan ja mukautumaan muutoksiin, haasteisiin 
ja mahdollisuuksiin.” 
 

Heli Walls, Leader-asiamies 
p. 045 327 1117, heli.walls@kylatoiminta.fi 

 
 

LEADER-RYHMIEN HALLITUSTEN JÄSENILLE 
KOULUTUSPÄIVÄT TUUSULASSA 
 

Maaseutuverkostopalvelut järjestää yhteis-
työssä Leader-ryhmien kanssa valtakunnalliset 
Leader-Hallituskoulutuspäivät Tuusulassa 21.-
22.4. 
 

Päivät alkavat perjantaina 21.4. klo 13-16 Lea-
der hallitusten puheenjohtajiston tapaamisella. 
Tapaamiseen ovat tervetulleita Leader-hallituk-
sien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. 
Heidän ollessa estyneitä, voi joku muu hallituk-
sen jäsen tulla edustamaan Leader-ryhmää. Pu-
heenjohtajiston tapaamisessa käydään läpi 
ajankohtaisia asioita, mm. Leaderin tulevai-
suutta sekä pohditaan Leader-ryhmän johta-
miskysymyksiä.  
 

Perjantaina 21.4. klo 17 alkaa kaikille avoin hal-
lituskoulutuksen ensimmäinen osa. Asialistalla 
on tuolloin MMM:n, Maaseutuviraston ja maa-
seutuverkoston ajankohtaisasiat. Klo 20 alkaa 
rennompi yhdessäolo illallisen merkeissä. Lau-
antaina 22.4. asialistalla on hallitustyön eri puo 

let tulevaisuuspohdinnoista viestintäasioihin. 
Päivän aikana järjestetään asiantuntijoiden joh-
dolla työpajoja. Leader-hallituskoulutus päättyy 
klo 15.  
 

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet Juha-Matti 
Markkolalta, juha-matti.markkola@maa-
seutu.fi, puh. 040 5599 412 
 
 
MAASEUTUPARLAMENTTI 2017 –  
LANDSBYGDSPARLAMENTET 2017 
 

Valtakunnalliseen Maaseutuparlamenttiin il-
moittautuminen avautuu pian. Onhan sinulla 
kalenterissa jo varattu syyskuun alun päivät 1.-
3.9.2017.  Leppävirralla Pohjois-Savossa koh-
taavat Maaseutuparlamentin merkeissä toimi-

jat kylistä kaupunkeihin, 
asukkaista päättäjiin ja yh-
distyksistä yrittäjiin.  
 

Maakuntien toimijat, lähte-
kää yhdessä miettimään 
alueiltanne yhteisiä bussi-
kuljetuksia Valtakunnalli-

seen Maaseutuparlamenttiin Leppävirralle. 
Maaseutuparlamentti koskettaa kaikkia maa-
seututoimijoita, joten yhteisbusseista kannat-
taa tiedottaa niin kylä-, Leader, MTK:n, 
ProAgrian, Marttojen, kuntien, MSL:n yms. toi-
mijoita.  
 

Tapahtumassa kiteytetään suomalaisen maa-
seudun kehittämisen tulevaisuus. Ohjelmassa 

mailto:info@kylatoiminta.fi
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mailto:heli.walls@kylatoiminta.fi
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on retkiä, työpajoja, korkean tason puheita ja 
verkostoitumista, yhdessä oloa – maaseudun 
ajankohtaisten teemojen merkeissä.  
 

Maaseutuparlamentti toteutetaan laajassa yh-
teistyössä kylistä valtionhallintoon, julkisen, yk-
sityisen ja kolmannen sektorin kesken.  
Lisää tietoa:  
http://www.maaseutupolitiikka.fi/uutis-
huone/maaseutuparlamentti_2017 

http://www.leppavirta.fi/kylat/maaseutuparla-
mentti-2017 
 

Lisätietoja antavat Maaseutupolitiikan neuvos-
tosta:  
Christell Åström, MANE pääsihteeri p. 050 
5747993 christell.astrom@mmm.fi ja  
Antonia Husberg, MANE viestintä p. 050 309 
5870 antonia.husberg@mmm.fi.  
 

Paikallisista järjestelyistä Pohjois-Savon Kylät 
ry:ltä:  
Merja Kaija, kyläasiamies p. 045 179 1070, 
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi ja  
Seija Heiskanen, tapahtumakoordinaattori (to-
pe), p. 050 411 5666, info@pohjois-savonky-
lat.fi.  
 

www.maaseutuparlamentti.fi (avautuu piak-
koin) 

 
 
MAASEUTUPARLAMENTTIIN  
LEADER-TYÖPAJA: 
 

Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti järjes-
tetään Leppävirralla 1.-3.9.2017.  
 

Sytyn Leader-jaosto sai läpi ehdotuksensa Lea-
der-työpajasta osana Maaseutuparlamenttia! 
”Leader-Palvelulupaus ja metodin tuottama li-
säarvo tulevaisuuden kunnissa ja maakunnissa” 
Työpajassa testataan Leader-palvelulupausta ja 
poraudutaan Leader-metodin lisäarvoon – mi-
ten asiakas, kunta ja maakunta hyötyvät. Ja mi-
ten monirahastoisuutta voisi entistä paremmin 
hyödyntää paikalliskehittämisessä.  
 

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet Maaseutu-
parlamenttiin tästä linkistä: http://www.maa-
seutupolitiikka.fi/uutishuone/maaseutuparla-
mentti_2017  
 

Lisätietoja: Heli Walls, LEADER-asiamies 
p. 045 327 1117, heli.walls@kylatoiminta.fi  
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AKTUELLT FRÅN IDNET OCH SVENSK  
BYASERVICE 
 

Svenskfinland som brobyggare och 
pilotområde 
 

Med landsbygdspolitikens projektmedel finan-
sieras i år fem nya landsbygdspolitiska nätverk-
sprojekt och sex nya forsknings- och utveckling-
sprojekt för landsbygden. De lands-
bygdspolitiska projekten bidrar till att ge-
nomföra det landsbygdspolitiska helhetspro-
grammet 2014–2020, samt till att uppnå det 
landsbygdspolitiska rådets mål. Vid val av pro-
jekt underströks projektens lämplighet för de 
sökta temaområdena, effekter för hela landet, 
samt kommunikation och typ. När det gäller 
nätverksprojekt låg fokusen på glesbygder, 
kompetens och sysselsättning, frivilligverksam-
het och välbefinnande, livskraftig omvärld, 
samt svenskspråkig verksamhet. 
 

Finansiering beviljas i år för fem (5) lands-
bygdspolitiska nätverksprojekt, däribland 
Svenskfinland som brobyggare och 
pilotområde, och sex (6) forsknings- och ut-
vecklingsprojekt.  Beslut om finansieringen av 
nätverksprojekt tas för tre år på budgetvillkor. 
Identitetsbaserade nätverket (IDNET) fortsätter 
nu som nytt nätverksprojekt (svenskspråkig 
verksamhet) och inriktning under namnet 
Svenskfinland som brobyggare och 
pilotområde. 
 

Mer info finns på webbplatsen 

http://www.landsbygdspolitik.fi/sv/aktuellt/ak-
tuellt/nya_landsomfattande_lands-
bygdspolitiska_projekt_har_valts.3991.blog. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YHTEYSTIEDOT 
 

Petri Rinne, puheenjohtaja 
p. 040 555 3232 
petri.rinne@joutsentenreitti.fi 
 

Risto Matti Niemi, pääsihteeri 
p. 050 599 5229 
ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi 
 

Tuomas Perheentupa, kehittämisjohtaja 
p. 050 592 2726 
tuomas.perheentupa@kylatoiminta.fi 

Tuomas Rokka, talouspäällikkö 
p. 045 133 5391 
tuomas.rokka@kylatoiminta.fi 
 

Marianne Liitelä, toimistosihteeri ja  
Avoimet Kylät -koordinaattori 
p. 045 8871511 
marianne.liitela@kylatoiminta.fi 
 

Heli Walls, LEADER-asiamies 
p. 045 327 1117 
heli.walls@kylatoiminta.fi  
 

Marjut Haapanen, kotouttamiskoordinaattori,  
Koko kylä kotouttaa -hanke 
p. 040 717 5731 
marjut.haapanen@kylatoiminta.fi 
 

Juhani Nenonen, projektipäällikkö,  
Työtä Kylästä -hanke 
p. 045 111 5222 
juhani.nenonen@kylatoiminta.fi 
 

Teemu Kotila, työvalmentaja,  
Työtä Kylästä -hanke 
p. 045 220 8714 
teemu.kotila@kylatoiminta.fi 
 

Hanna-Riikka Ruokolainen, projektipäällikkö,  
JÄSSI-jätevesihanke 
p. 045 188 8968 
hanna-riikka.ruokolainen@jatevesihanke.fi 
 

Ann-Sofi Backgren, Svensk Byaservice,SFV 
p. 050 522 2642 
ann-sofi.backgren@sfv.fi 
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