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Tämä opinnäytetyö toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n tilauksesta. Tuloksena on neljäs 
Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma. Se on strateginen asiakirja vuosille 2015–2020, johon on koottu 
yhteen kylien ja kylätoimijoiden tavoitteet.  
 
Kyläohjelma koostettiin asiantuntijahaastatteluiden, kyläkyselyn ja muun aineiston pohjalta. Tieto-
pohjana käytettiin aiempaa kyläohjelmaa ja kylätoimintaan liittyviä julkaisuja. Näissä julkaisuissa 
kerrottiin kylätoiminnasta, varainhankinnasta, hanketoiminnasta, rahoituksesta ja maaseudun ke-
hityksestä. Asiantuntijahaastatteluiden tavoitteena oli saada tietoa syventävästi eri aiheista. Haas-
tatteluiden pohjana olivat keväällä 2015 toteutetun kyläkyselyn kysymykset ja edellinen kyläoh-
jelma. Kyläkysely suunnattiin kaikille Pohjois-Pohjanmaan kyläläisille ja se toteutettiin sähköisesti 
Webropol-ohjelmalla. Kyselyn kysymykset olivat kyliin liittyviä ajankohtaisia asioita kylätoiminnasta 
ja sen tarkoituksesta.  
 
Opinnäytetyön yhteydessä selvisi, että kylätoimintaa halutaan pitää yllä kylien kulttuurin ja toimin-
tatapojen mukaisesti. Tärkeimpinä kehittämiskohtina nähdään nuorien mukaan saaminen kylätoi-
mintaan sekä palveluiden pysyminen lähellä asukkaita. Kyläkyselyn kautta tuli paljon erilaisia kylä-
toiminnan kehittämisehdotuksia. 
 
 

Asiasanat: kylätoiminta, kyläsuunnittelu, toimintamallit, kylätoimijat, Pohjois-Pohjanmaa 



  

4 

ABSTRACT 
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Title of thesis: Northern Ostrobothnia villages  
Supervisor: Matti Järvi 
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This thesis was commissioned by Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry. The result is the fourth village 
program of Northern Ostrobothnia. Village program is a strategic document which includes villages’ 
and other village agents’ common objective.  
 
Village program was composed from information based on inquiry, specialist interviews and other 
materials. The previous village program and publications were used as basic information. These 
publications tell about villages’ fund-raising, projects, financing and countryside development. The 
target of specialist interviews was to get advanced information on different topics. Interviews were 
based on the inquiry and the previous village program (Kaikkien Kylässä 2011-2014). The inquiry 
was aimed at all Northern Ostrobothnia villagers. It was carried out at Webropol-service. The ques-
tions of the inquiry were related to villages’ activities and its importance. 
 
During the making of thesis it became clear that villagers want to uphold activity according to their 
own village culture and methods. The main development sections are how to get young people 
work with village activities and how the villages can keep services near the villagers. Through the 
inquiry a lot of different proposals which concern village activities were produced. 
 
 

Keywords: village, village’s activities, village program, Northern Ostrobothnia 
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1 JOHDANTO 

Suomen kylätoiminta perustuu kolmiportaiseen järjestelmään: valtakunnalliseen, maakunnalliseen 

ja kyläkohtaiseen toimintaan (kuvio 1). Suomen kylätoiminta ry eli SYTY on valtakunnallinen kylä-

toimija, joka ohjaa koko Suomen kylätoimintaa. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on maakunnallinen 

toimija, jonka tehtävänä on olla Suomen Kylätoiminta ry:n ja maakunnan kylien välisenä linkkinä. 

Se myös edistää maakunnan kylien toimintaa ja antaa lausuntoja kylätoimintaan liittyvissä asioissa.  

Kyläksi katsotaan sellainen kunnan tai kaupungin alue, jonka yhteisö käsittää itsensä kyläksi. Alue 

on virallisesti kylä, kun se on rekisteröitynyt kyläksi. Kylässä voi toimia kyläyhdistyksiä, kylätoimi-

kuntia ja asukasyhdistyksiä.  

  

KUVIO 1. Kylätoiminta 

 

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry tekee viisivuotisen toimintasuunnitelman kyläohjelman muodossa. 

Kyläohjelman tarkoituksena on toimia käytännönläheisenä asiakirjana kylille. Se kokoaa yhteen 

kylien asioita ja antaa suuntaviivoja myös kylien kehittämishankkeiden valmisteluun. Lisäksi kylä-

ohjelmassa on koottuna niin kylien, toimintaryhmien kuin muidenkin kylätoimijoiden tavoitteet yh-

teisessä asiakirjassa.  
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Tämä opinnäytetyö toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toimeksiannosta. He tarvitsevat ky-

läohjelman päivittämisen vuosille 2015- 2020. Opinnäytetyönä tehdään konkreettisesti uusi kylä-

ohjelma ”Kylä on kyllä” 2015–2020 ja lisäksi tämä raportti kyläohjelman tekemisestä ja sen vai-

heista. Kyläohjelman päivityksen pohjalle toteutetaan kyläkysely, jossa kartoitetaan ihmisten mieli-

piteitä kylätoiminnan tarkoituksesta ja tulevaisuudesta sekä keskeisistä ajankohtaisista asioista. 

Lisäksi haastatellaan asiantuntijoita ja päivitetään vanhan kyläohjelman tietoja. Opinnäytetyön 

taustatietojen hankkimiseen käytetään erilaisia julkaisuja liittyen kylätoimintaan, kylätoiminnan va-

rainhankintaan, hanketoimintaan ja kylissä viihtymiseen. Julkaisuista haemme muun muassa tie-

toa, mitä kylätoiminta on alkujaan ollut, sen kehittymisen vaiheista, tulevaisuuden haasteista sekä 

kylätoiminnan varainhankinnasta ja hanketoiminnan vaiheista. Lisäksi käytämme apuna Suomen 

Kylätoiminta ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n internetsivuja. 
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2 KYLÄTOIMINTA 

2.1 Historia 

Ensimmäiset kylätoimikunnat asukkaiden aloitteesta perustettiin 1970-luvun alussa. Varsinaisen 

kylätoiminnan alku sijoittuu 1970-luvun puoliväliin, josta lähtien kylätoimikuntien määrä kasvoi no-

peasti.  Kylätoiminta uudistui 1990-luvun lopussa, kun monet kylätoimikunnat rekisteröityivät yhdis-

tykseksi tai osuuskunnaksi. Kylätoiminta muuttui yhä enemmän kylän asukkaiden vapaaehtoiseksi 

yhteistoiminnaksi, joka yhdisti kylän asukkaat, järjestöt ja muut yhteistyötahot toimimaan kylän par-

haaksi. Kylätoiminta on aluksi aiheuttanut ristiriitaisia tunteita, sillä sitä pidettiin perinteisten maa-

seudun järjestöjen kilpailijana. Myöhemmin kielteinen näkemys on vähentynyt ja myönteinen suh-

tautuminen lisääntynyt. Kansainvälisessä vertailussa Suomi nähdään nykyisin vahvana paikallisen 

kehittämistyön maana. (Suomen Kylätoiminta ry 2014, 8.) 

 

Suomessa kylätoimintaa ohjaa valtakunnallisesti Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) ja sen kanssa 

yhteistyössä toimii 19 maakunnallista kyläyhdistystä. Maakunnalliset kyläyhdistykset perustettiin 

vuosina 1989–2000. Näin ollen ensimmäistä kertaa kylätoiminta kattoi koko maan, lukuun otta-

matta Ahvenanmaata. Jokaisessa 19 maakunnassa on tehty maakunnallinen kyläohjelma, joissa-

kin jo kolmatta tai neljättä kertaa. Näiden kyläohjelmien keskeisin merkitys on se, että ne sisältävät 

(maakunnallisen kylätoiminnan) tavoitteet, toimenpiteet ja strategian, jonka pohjalta maakunnan 

kylätoimintaa viedään eteenpäin. Kyläohjelmiin liittyy myös muuta paikallista kehittämistoimintaa, 

kuten Leader-toimintaa ja kaupunginosatoimintaa. (Suomen Kylätoiminta ry 2014, 9.) 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 

2.2 Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminta  

Pohjois-Pohjanmaa on väestörakenteeltaan Suomen nuorin ja pinta-alaltaan toiseksi suurin maa-

kunta, jossa on 406 000 asukasta (kuvio 2). Pohjois-Pohjanmaa on jaettu seitsemään seutukun-

taan, joiden sisällä on 29 kuntaa ja noin 318 kylää. Maakunnassa toimii Pohjois-Pohjanmaan Kylät 

ry. Sen tehtävänä on olla SYTY:n ja maakunnan kylien välisenä linkkinä sekä edistää maakunnan 

kylien toimintaa ja antaa lausuntoja kylätoimintaan liittyvissä asioissa. (Pohjois-Pohjanmaan Kylät 

ry, viitattu 16.10.2015.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Pohjois-Pohjanmaan seutukunnat 

 

1. Koillismaan seutukunta 

2. Oulunkaaren seutukunta 

3. Oulun seutukunta 

4. Raahen seutukunta 

5. Ylivieskan seutukunta 

6. Nivala - Haapajärven seutukunta 

7. Haapaveden - Siikalatvan seutukunta  
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2.3 Muut toimijat 

Suomen Kylätoiminta ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n lisäksi kylätoiminnassa on mukana 

useita eri tahoja ja toimijoita. Näistä tahoista ja toimijoista esitellään tässä opinnäytetyössä Maa-

seutufoorumi, Leader-ryhmät ja ylimaakunnallinen kylätoiminta.  

 

Pohjois-Pohjanmaalla toimii Maaseutufoorumi, joka on maaseudun toimijoiden vapaamuotoinen 

yhteistyöelin. Maaseutufoorumi on perustettu 2007 valtakunnallisen Maaseutuverkostoyksikön va-

navedessä. Foorumin keskeisiä toimijoita ovat Leader, ELY, Maaseudun Sivistysliitto, PPkylät, 

ProAgria, Metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaan koulutuskeskus ja MTK. Sen tavoitteena on parantaa 

maaseudun näkyvyyttä, edesauttaa sen kehittymistä ja osallistua maaseudusta käytävään keskus-

teluun. Tarkoituksena on tuoda esiin monipuolinen ja nykyaikainen maaseutu ihmisineen, yrityksi-

neen, innovaatioineen ja mahdollisuuksineen. (Peltola, haastattelu 12.5.2015.) 

 

Suomessa on 54 Leader-ryhmää, joista viisi toimii Pohjois-Pohjanmaalla. Niitä ovat Keskipiste-

Leader ry, Rieska Leader ry, Nouseva Rannikkoseutu ry, Koillismaan Leader ry ja Oulun Seudun 

Leader ry (kuvio 3). Leader-ryhmien tarkoitus on kehittää maaseutua neuvomalla ja aktivoimalla 

sekä rahoittamalla paikallisia maaseudun kehittämishankkeita ja myöntämällä yritystukia. (Kemp-

painen, sähköpostiviesti 2.9.2015.) 
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KUVIO 3. Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät (Kemppainen, sähköpostiviesti 2.9.2015). 

 

Menevällä ohjelmakaudella (2014–2020) maaseudun kehittämistä tuetaan ja ohjataan Euroopan 

Unionin maaseuturahaston avulla. Leader-toimintatapa on yksi maaseuturahaston tapa tukea maa-

seudun kehittämistä ja sen ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta. Maaseudun 

kehittäminen tapahtuu kunkin Leader-ryhmän alueen paikallisten kehittämistarpeiden mukaisesti. 

Leader-ryhmät rahoittavat maaseutuyritysten ja yhteisöjen kehittämistoimintaa ja pienimuotoisia 

investointeja. Näiden hankkeiden avulla on tarkoitus parantaa maaseudulla asuvien toimintaedel-

lytyksiä sekä kehittää uusia toimintamalleja ja tapahtumia. (Kemppainen, sähköpostiviesti 

2.9.2015.) 

 

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnalliset kyläyhdistykset 

aloittivat maakuntien välisen yhteistyön konkreettisesti vuonna 2013. Yhteistyöllä pyritään kehittä-

mään kylätoimintaa sekä löytämään ratkaisuja kylätoiminnan talouden turvaamiseksi ja malleja ky-

lien lähipalveluiden tuottamiseen.   
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Näillä neljällä maakunnalla on seuraavat tavoitteet: 

 maakunnallisten kyläyhdistysten yhteistyön tason nosto, 

 maakunnallisen ja kylätason perustoiminnan sekä talouden riittävä taso 

 kylätoiminnan tunnettavuuden lisääminen sekä brändäys 

 maakunnallisten kyläyhdistysten aseman ja päätösvallan kasvattaminen.  

(Aunola, sähköpostiviesti 19.10.2015.) 
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3 KYLÄSUUNNITTELU 

Jokainen kylä koostuu omanlaisesta kulttuurista ja perinteestä, joita halutaan säilyttää kylässä 

myös muutosten tullessa. Kylän kulttuuri ja perinteet huomioidaan myös kylän maankäytössä eri-

laisilla kaavoituksilla. Maatalousvaltaisessa kylässä pellot ovat pääasiassa viljelykäytössä ja taaja-

mien lähellä olevat kylät on maisemoitu kylän perinteiden mukaisesti. Yleisesti ottaen kylällä ote-

taan ympäristö sen viihtyisyyden ja houkuttelevuuden vuoksi huomioon.  

 

Hyvä kyläsuunnitelma kertoo kylästä, sen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Siinä tulee 

ilmetä kylän jo saavuttamat tulokset, kylän tämän hetkinen tilanne, sekä mitä tavoitteita kylällä tu-

levaisuudessa pyritään toteuttamaan. Kyläsuunnitelma ohjaa kylän toimintaa ja siitä on suurta apua 

haettaessa avustuksia erilaisiin hankkeisiin. Siinä otetaan myös kesä- ja vapaa-ajan asukkaat huo-

mioon. Kyläsuunnitelmalla voidaan myös houkutella kylälle uusia asukkaita. Sitä kannattaa päivit-

tää muutaman vuoden välein, jotta tiedetään aina kylän tämän hetkinen tilanne ja voidaan kehittää 

kylätoimintaa tulevaisuudessa. Kyläsuunnitelma tehdään aina kyläläisiä varten, jolloin he osaavat 

osallistua kylän tavoitteiden toteuttamiseen. (Maakunnan mainiot kylät/Pohjois-Pohjanmaan Kylät 

ry, viitattu 7.10.2015.) 

 

Kyläsuunnitelman tekemiseen voidaan käyttää apuna vanhoja kyläsuunnitelmia ja toteutuneita 

hankkeita. Voidaan myös tehdä kysely, jossa kartoitetaan suoraan kyläläisten tarve kylätoimintaan: 

mitä he haluavat tulevaisuudessa, missä asioissa on parantamisen varaa ja miten heillä on mah-

dollisuus osallistua talkootoimintaan. Kyläsuunnitelman laatimisessa voidaan edetä seuraavalla ta-

valla: Ensin päätetään kyläsuunnitelman kokoamisesta, jonka yhteydessä mietitään yhteiset tavoit-

teet ja toimenpidesuunnitelmat, sen jälkeen kartoitetaan kyläläisten mielipiteitä kylätoiminnasta esi-

merkiksi kyläkyselyn avulla. Kyselyn ja muun aineiston keräämisen jälkeen kootaan saadut tiedot 

yhteen sekä lopuksi julkaistaan kyläsuunnitelma jonkin sopivan tapahtuman yhteydessä. (Maakun-

nan mainiot kylät/Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry, viitattu 7.10.2015.) 



  

14 

4 HANKETOIMINTA 

Hanketoiminta on yksi tärkeä kylien toiminnan ylläpitäjä. Sen avulla voidaan toteuttaa yleishyödyl-

lisiä projekteja ja investointeja, jotka ovat hyödyksi kylän asukkaille. Hankkeelle voidaan hakea 

rahoitusta ELY-keskuksen tai Leader-toimijoiden kautta. ELY-keskus tarkistaa kaikkien hakemuk-

sien lainmukaisuuden ja tekee niistä päätökset. (Onkalo, haastattelu 7.9.2015.) 

 

Rahoitus voi olla haaste monissa kyläyhdistyksissä, minkä vuoksi on tärkeää tarkistaa, mikä rahoi-

tusmuoto soveltuu millekin hankkeelle. Yhdistyksien suunnitellessa hankkeita kannattaa olla yhtey-

dessä paikalliseen Leader-toimijaan tai suoraan ELY-keskukseen. Rahoitus on tarkoitettu käytet-

täväksi vain siihen tarkoitukseen, mihin sitä on haettu. Sitä ei voida käyttää kyläyhdistyksen muu-

hun käyttöön. (Suomäki, Pylkkänen, Nenonen, & Karppinen 2014, 27.) 

 

Hanketoteutuksessa vaaditaan tarkkaa suunnittelua, raportointia, taloushallinnointia ja tavoitteelli-

suutta. Raportoinnissa ilmenee hankkeen avulla saatavat tulokset ja vaikutukset kyläyhdistyksien 

toiminnassa. (Suomäki ym. 2014, 27.) 

 

Hankkeet on jaoteltu eri ryhmiin, joista muodostuu erilaisia hankemuotoja: investointi-, koulutus-, 

tiedotus- ja kehittämishankkeet. Rahallisesti suuret ja laajat, maakunnalliset ja seutukunnalliset 

hankkeet käsittelee pääasiassa ELY-keskus. Leader-toimijat käsittelevät pieniä muutamien tuhan-

sien eurojen hankkeita, joita kyläyhdistykset ovat hakeneet. Näitä ovat esimerkiksi yhteisen ranta-

saunan rahoitus, kylätalon remontointi ja yhteisten liikuntapaikkojen korjaus. (Onkalo, haastattelu 

7.9.2015.) 
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5 AIEMPI KYLÄOHJELMA 2011–2014 ”KAIKKIEN KYLÄSSÄ”  

Edellinen, Kaikkien kylässä -kyläohjelma oli laadittu työryhmän avulla useamman vuoden ajanjak-

solla. Vuonna 2008 Minna ´t Lam toteutti kyläkyselyn Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n, PSK-Aikuis-

opiston ja Oulun yliopiston yhteisrahoittamana. Kyläkyselyllä kerättiin taustatietoa, jota työstettiin 

eteenpäin vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallituksen ja PSK-Aikuisopiston Kipinää 

kylille -hankkeen yhteistyönä.  

 

Kyläohjelmassa keskityttiin toimenpide-ehdotusten toteutumiseen seuraavilla menetelmillä: 1) kar-

toittamalla edellisen kyläohjelmakauden 2004–2007 saavutettuja tuloksia, 2) selvittämällä eri toi-

mijoiden näkemyksiä toimenpiteiden sisällöstä ja tavoitteista sekä 3) päivittämällä toimenpide-eh-

dotukset vastaamaan uuden kyläohjelmakauden 2011–2014 tavoitteita. Kyläohjelmassa tuotiin 

myös esille kylien erilaisuus maakunnan laajan alueen vuoksi. Siinä kerrotaan esimerkkejä kylien 

kansainvälistymisestä, kyläkulttuurista ja identiteetistä sekä toteutuneista hankkeista. (Pohjois-

Pohjanmaan kyläohjelma, Kaikkien Kylässä 2011–2014, 4.) 
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6  AINEISTO JA MENETELMÄT 

6.1 Kyläohjelman laadintaprosessi 

Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelman tarkoituksena on toimia strategisena asiakirjana maakunnan 

yhteisen tahtotilan, suunnitelmallisen kehittämistyön ja kylien elinvoimaisuuden edistämiseksi. Ky-

läohjelma kokoaa yhteen kylien ja kylätoimijoiden tavoitteet yhdeksi yhteiseksi ohjelmaksi. Sen ta-

voitteena on kannustaa ja opastaa kaikkia kyliä ja kylien toimijoita yhteiseen tavoitteelliseen kylien 

kehittämistyöhön. (Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma, Kaikkien Kylässä 2011–2014, 6.) 

 

Tämä on neljäs Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n: kyläohjelma.  Kyläohjelman nimeksi annettiin "Kylä 

on Kyllä". Kyläohjelma on kokonaisuudessaan tämän työn liitteenä (Liite1). Nimi muodostuu siitä, 

että kylällä on tärkeää sanoa "Kyllä" ja pelkkien suunnitelmien sijaan toteuttaa niitä. Lisäksi pyritään 

tuomaan esille positiivista ja innokasta asennetta, jota tulisi kylillä levittää. Kylällä saadaan paljon 

aikaiseksi tekemällä yhteistyötä kunnan ja kylän välillä. 

 

Kyläohjelma on koostettu Adobe Acrobat Pro-ohjelmalla. Kyläohjelman kuvat ovat ottaneet Harri 

Kyllönen/HK Production, Salla Joentakanen, Johanna Joentakanen ja Meeri Jokela. Lisäksi kuvia 

on saatu Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n internet - sivuilta. 

 

Kyläohjelman sisällön tietojen hankkimisen, tekstien koonnin ja ulkoasun suunnittelun ovat toteut-

taneet Salla Joentakanen ja Meeri Jokela. Kyläkysely tehtiin työn tilaajan mielipiteitä kuunnellen.  

Kyläohjelman asiasisällön tiedot on koottu haastatteluiden, kyläkyselyn, edellisen kyläohjelman ja 

kylätoiminnasta kertovien julkaisujen pohjalta. Kyläkyselyllä kartoitettiin kyläläisten mielipiteitä ky-

lätoiminnan tämän hetkisestä tilanteesta. Sillä haluttiin myös saada tietoa mitä asioita uudessa 

kyläohjelmassa tullaan käsittelemään.  

 

Haastatteluita tehtiin kylätoiminnassa mukana olleille henkilöille, ELY-keskuksen maaseudun ke-

hittämisen asiantuntijalle, Maaseutufoorumissa mukana olleelle ja Leader-neuvojalle. Lähidemo-

kratiasta, kylätoiminnasta kaupunkialueella ja kylien liiketoiminnasta haastateltiin kansalaisvaikut-

tamisen koordinaattoria Oulun kaupungilta.  

 



  

17 

6.2 Kyläkysely 

Kyselyn kysymykset ryhmiteltiin, jotta vastaaminen olisi helpompaa. Aluksi kysyttiin peruskysymyk-

siä, joiden tarkoituksena oli ohjata vastaaja syventymään kyselyyn ja tuntemaan sen henkilökoh-

taisemmaksi. Toisessa kysymysryhmässä kysyttiin vastaajan osallistumista kyläyhdistyksen toi-

mintaan ja mielipidettä erilaisten toimintojen/palveluiden toteutumisesta. Kolmanneksi pyydettiin 

kertomaan mielipide, kuinka kylien yhteistyö näkyy kylätoiminnassa ja millä tavalla yhteistyötä voi-

daan toteuttaa lähikylien välillä. Neljänneksi kyselyssä kysyttiin, miten edellisen kyläohjelman 

(Kaikkien Kylässä 2011-2014) tavoitteet ovat toteutuneet kylässä. Viidennessä kysymysosiossa 

kysyttiin, millä tavoin vastaaja näkee kylän tulevaisuuden. Lopuksi oli vapaan sanan mahdollisuus, 

jossa kysyttiin kylätoiminnan kehittymisestä vuosien varrella ja mitä vastaaja henkilökohtaisesti ha-

luaa kylätoiminnalta nykyisin. 

 

Kyläkysely (liite 2) toteutettiin keväällä 2015 sähköisesti Webropol-ohjelmalla. Kysely tarkoitettiin 

kaikille Pohjois-Pohjanmaan kylien ja asukasyhdistysten asukkaille, ja heiltä toivottiin henkilökoh-

taista vastaamista. Kyselyyn tuli kaiken kaikkiaan 83 vastausta, joista 81 oli hyväksyttäviä. Kyläky-

selystä tiedotettiin Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kotisivuilla ja Facebookissa sekä lehtiartikkelilla 

Kalevassa (Liite 3). Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallituksen jäsenet osallistuivat kyläkyselyn le-

vittämiseen informoimalla siitä omalta osaltaan.  

6.3 Haastattelut 

Kyläohjelman tietojen päivittämiseksi ja opinnäytteen raporttia varten tehtiin haastatteluita eri taho-

jen asiantuntijoille (Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan johtohenkilöille, kylätoiminnan hallituksen 

jäsenille, ELY-keskukselle, Maaseutufoorumin henkilöstölle sekä Leader-toiminnan henkilöstölle). 

Haastatteluita tehtiin ennen ja jälkeen kyläkyselyn. Ennen kyläkyselyn julkaisua haastateltavia pyy-

dettiin miettimään, millä tavalla he haluaisivat muuttaa kyläohjelman sisältöä. Kyläkyselyn jälkeen 

haastatteluita pidettiin aihealueittain hanketoiminnasta, ylimaakunnallisesta kylätoiminnasta, kylä-

toiminnasta yleisesti ja kylätoiminnan muuttumisesta tulevaisuudessa. Kaikki haastattelut äänitet-

tiin ja ne ovat haastattelijoiden hallussa. 
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7 TULOKSET 

7.1 Vastaajat 

Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 56 naista ja 25 miestä. Kuviossa 4 on esitetty kyselyyn vastan-

neiden ikäjakauma. Yli 51-vuotiaat vastasivat selkeästi ikäryhmistä innokkaimmin. Nuoria tavoitet-

tiin vähän.  

 

KUVIO 4. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 
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Kuviossa 5 näkyy, että kyselyyn vastanneista kyläläisistä suurin osa oli asunut samassa kylässä 

yli 20 vuotta, mutta osa oli asunut kylässä vain muutamia vuosia.  

 

 

KUVIO 5. Kylässä asuminen vuosina 

 

Kysymyksessä 4 selvitettiin työpaikan sijaintia ja työmatkan yhdensuuntaista pituutta. Kuviosta 6 
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46 % vastanneista. Loput vastanneista eivät käyneet töissä tai kulkivat töihin muualle. Muualla 

kulkevat olivat yrittäjiä, eläkeläisiä tai heidän työpaikkansa sijainti oli muuttuva. Keskimääräiseksi 

työmatkan pituudeksi tuli 20 kilometriä suuntaansa.  

 

 

KUVIO 6. Työpaikan sijainti  
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7.2 Kyläyhdistyksen toiminta 

Kysymyksestä 5 selvisi, että kyselyyn vastanneista lähes 41 % vaikutti kyläyhdistyksen toiminnassa 

puheenjohtajana, sihteerinä, rahastonhoitajana tai muuna toimihenkilönä (kuvio 7). Tapahtumiin, 

mutta ei niiden järjestelyihin, osallistui 24 % vastanneista. Talkootöissä tai tapahtumien järjestämi-

sessä oli mukana 14 % vastanneista. Lisäksi noin 21 % ei osallistunut aktiivisesti kyläyhdistyksen 

toimintaan.  

 

 

KUVIO 7. Kyläyhdistyksen toiminnassa mukana oleminen 

 

Kysymyksessä 6 pyydettiin arvioimaan palveluiden toteutumista kylässä. Arviointi tapahtui as-
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velut toimivat tyydyttävästi. Nuorisopalveluiden toteutuminen oli vastausten perusteella vaihtele-
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KUVIO 8. Palveluiden toteutuminen kylässä 

 

 

Kuviossa 9 esitetään, mitä palveluita asukkaat itse järjestävät kylässään tällä hetkellä. Vastaaja sai 
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KUVIO 9. Asukkaiden järjestämät palvelut kylässä 
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Kysymyksessä 8 kyläläisiltä kysyttiin omaa mahdollisuutta järjestää/tuottaa palveluita kylälle. Vas-

tauksista selvisi, että kyläläisten omat henkilökohtaiset mahdollisuudet järjestää hoivapalveluita ky-

lässä olivat huonot. Vastanneista 64 %:lla olisi mahdollisuus osallistua ympäristönhoidon töihin. 

Virkistystoiminnan palveluiden järjestämiseen nähtiin hyvät mahdollisuudet. Muutamilla vastan-

neista oli erinomaiset mahdollisuudet järjestää myös muita palveluita, kuten kyläkauppaa, konsul-

tointi- ja retkeilypalveluita sekä nuorisoseuroja.  

7.3 Kylien yhteistyö 

Kysymyksessä 9 selvitettiin, minkä yhteistyömuodon vastaajat kokivat tärkeimmäksi lähikylien vä-

lillä. Lähes puolet (49 %) vastaajista piti tärkeimpänä yhteistyömuotona harrastemahdollisuuksien 

lisäämistä. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin erilaisten tapahtumien järjestämistä, joita olivat kausi-

luontoiset tapahtumat ja juhlat, virkistystapahtumat sekä erilaiset ulkoilutapahtumat. Vastauksista 

voidaan päätellä, että jotakin yhteistyötä halutaan lähikylien välillä, koska en halua yhteistyötä -

vastauksia ei tullut yhtään (kuvio 10). 

 

 

KUVIO 10. Yhteistyömuotojen tärkeys lähikylien välillä 
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Kysymyksessä 10 vastaajaa pyydettiin miettimään, minkälaisilla hankkeilla, tapahtumilla tai muilla 

tavoin kylät voisivat tehdä yhteistyötä. Vastaajista 38 % esitti erilaisia hanketoimintoja kylien välille. 

Esimerkkeinä näistä mainittakoon virkistys- ja koulutushankkeet, työllistämisprojektit ja ympäristön 

kunnostushankkeet. Yli puolet vastaajista lisäisi yhteistyötä järjestämällä erilaisia tapahtumia, esi-

merkiksi urheilutapahtumia, teatteri- ja konserttitapahtumia, yhteisiä retkiä ja kulttuuritapahtumia. 

Loput vastanneista ehdotti muuta toimintaa, kuten kunnan kanssa toteutettavaa yhteistyötä.  

 

Kysymyksen 11 vastauksista ilmeni, että kyselyyn osallistuneiden kylissä on hyvä yhteishenki. Vain 

5 % osallistuneista ei osaa arvioida kylän yhteishenkeä (kuvio 11). 

 

 

KUVIO 11. Kylän yhteishengen arviointi 
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toteutuneita tavoitteita ovat lähiliikuntapaikkojen kunnossapitäminen, kokoontumispaikkojen säilyt-

täminen tai hankkiminen, vapaa-ajan asukkaiden huomioiminen kylätoiminnassa ja kyläkulttuurin 

tuotteistaminen ja markkinointi.  
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7.5 Tulevaisuusvisio 

Tulevaisuusvisiossa vastaaja ennusti, miltä seuraavat asiat näyttävät Pohjois-Pohjanmaan kylissä 

vuonna 2020 (kuvio 13). Vastaus annettiin asteikolla 1-5 (1 huono/ei ollenkaan, 2 kohtalainen, 3 

tyydyttävä, 4 hyvä, 5 erinomainen). 

 

Yli puolet kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, että kylissä tulee toimimaan melko huonosti 

monipuoliset toimintakeskukset. Sen sijaan nettiyhteyksien toimivuus nähtiin hyvänä tulevaisuu-

dessa. Kysymykseen vastanneista 64 % uskoi, että kylien omatoimisuuteen luodaan tyydyttävästi 

tarpeellisia edellytyksiä. Kansainvälisyys ja kansainväliset yritykset koettiin toteutuvan aika huo-

nosti. Uskottiin, että tulevaisuudessa kylissä on nuorille kohtalaisesti omia toimitiloja. Kyselyn pe-

rusteella ilmeni, että kylät päivittävät tyydyttävästi kyläsuunnitelmiaan vuosittain ja niiden toteutu-

minen osana kuntasuunnitelmia on tyydyttävää. Kylien ja kuntien yhteistyö tulevaisuudessa on vas-

tauksien perusteella tyydyttävää. Vastaajien mielestä Pohjois-Pohjanmaan kylät ry saavuttaa tun-

nettavuuden maakunnallisena kylätoimijana melko hyvin. Vastauksien perusteella PPkylät ry tukee 

kylien toimintaa tulevaisuudessa tyydyttävästi. Vastaajista 33 % uskoo, että Leader-ryhmät saavut-

tavat hyvin tunnettavuuden seutukunnallisina kylätoimijoina sekä tukevat kylien toimintaa tyydyttä-

västi. 

 

KUVIO 13. Pohjois-Pohjanmaan kylien tulevaisuuden näkymät vuonna 2020  
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7.6 Vapaa sana 

Vapaassa sanassa ensimmäisenä kysymyksenä oli, miten kylätoiminta on muuttunut viimeisen vii-

den vuoden aikana kyläläisen mielestä. Tähän kysymykseen tuli 51 vastausta. Kolme vastaajista 

ei tiennyt nykyisen asuinkylänsä kylätoiminnasta, koska oli muuttanut kylälle niin vasta. Vapaa sa-

nan vastaajista 22 oli kokenut kylätoiminnan vähentyneen kylällä. Syitä tähän oli aktiivisten kylätoi-

mijoiden vanhentuminen, kyläkoulun ja kyläkaupan lakkauttaminen, yhteistyön vähentyminen, 

koska ihmiset ovat enemmän itsekseen sekä talkoohengen loppuminen. Pelättiin byrokratian li-

sääntyvän myös kylätoiminnassa modernisoitumisen vuoksi, sekä harmiteltiin vapaa-ajan vähen-

tyneen pitkien työmatkojen vuoksi. Ongelmana koettiin myös nuorien saaminen mukaan kylätoi-

mintaan.  

 

Vastaajista 17 oli sitä mieltä, että kylätoiminta on vilkastunut erilaisten toteutuneiden hankkeiden 

myötä ja uusien innokkaiden asukkaiden vuoksi. Koettiin myös, että muutokset kylätoiminnassa 

ovat kokonaisuudessaan parantaneet toimintaa. Vastaukset sisälsivät myös erilaisia ohjeita ja neu-

voja millä tavoin kylätoiminta on parantunut ja syitä miksi se on heikentynyt. Vastauksista tuli ilmi, 

että jokainen kylä tarvitsee muutaman kyläaktiivin, jotka saavat muut kyläläiset innostumaan ta-

pahtumien järjestämisestä ja talkootapahtumista. Vapaassa sanassa oli myös sellaisten vastauk-

sia, jotka olivat hyvillään kylätoiminnan muuttumisesta pienissä määrin monimuotoisemmaksi ja 

yrittäjämäiseksi. Erään vastaajan kommentti: 

"Kyliä kannustetaan ottamaan vastuuta omien alueidensa palveluiden järjestämisestä ja 

rahoitustakin tähän tarjotaan."  

 

Toisena kysymyksenä vapaassa sanassa kysyttiin kyläläisten mielipidettä siitä, mitä he haluaisivat 

kylätoiminnalta. Tähän saatiin 56 vastausta. Suurin osa vastauksista (32) koski yhteisiä tapahtumia 

ja ihmisiä kokoavia toimintoja. Kyläläisten mielestä olisi tärkeää lisätä yhteisöllisyyttä ja kasvattaa 

kylän elinvoimaisuutta. Yhteisillä tapahtumilla koottaisiin porukkaa yhteen ja samalla pääsisi tutus-

tumaan muihin kyläläisiin. Erilaiset aktiviteetit saisivat ihmiset liikkumaan ja sosiaalistumaan. Li-

säksi muutama vastaaja oli myös nostanut tärkeäksi näkökohdaksi saada nuoret mukaan kylätoi-

mintaan, jotta toiminta ei tulevaisuudessa kuivu kokoon. Vastauksista selvisi myös, että kaikki eivät 

ole tyytyväisiä kylien nykyisiin tiedonkulkumenetelmiin ja tieto ei aina saavuta varsinkaan uusia 

asukkaita. Yksi vastauksista kokosi yhteen monien ajatuksen;  

”tarvitaan konkreettisia tekoja, ei pelkkiä suunnitelmia”. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kylätoiminnan ylläpitämiseksi täytyy sanoa "Kyllä". On tärkeää saada koottua kyläläiset mukaan 

yhteiseen tavoitteelliseen kylätoimintaan. Haastatteluiden ja kyläkyselyn vastausten perusteella ky-

lähenkisyyttä halutaan jakaa nuoremmille, jotta kylätoiminta saadaan pysymään tulevaisuudessa-

kin elossa. Kyläkyselyn vastauksien perusteella voidaan todeta, että kylätoimintaa halutaan pitää 

yllä mahdollisimman paljon pitäen kiinni perinteistä, mutta mukaan halutaan uutta ja persoonallis-

takin. 

 

Kylätoiminnan jatkumisen ja kehittymisen kannalta tulee miettiä erilaisia menetelmiä: kuinka saada 

kylän asukkaat näkemään kylätoiminnan merkitys ja innostaa heitä mukaan kylätoimintaan. Kylä-

kyselystä ilmeni, että harvempi vastaajista oli innostunut osallistumaan talkootöihin tai tapahtumien 

järjestämiseen. Jos näihin ei saada mukaan uusia henkilöitä, tulee toiminta kuihtumaan tulevaisuu-

dessa ja asukkaat etääntyvät toisistaan. Yhdessä tekemällä saadaan enemmän aikaiseksi.  

 

Kylän viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden takaamiseksi palvelut on saatava pysymään kylällä asuk-

kaiden lähellä. Lisäksi palvelut voisivat työllistää kyläläisiä ja houkutella alueelle uusia asukkaita. 

Uudet asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat tulee huomioida kylätoiminnassa, sillä he ovat myös osa 

kylän voimavaroja.  

 

Kylillä on lisääntynyt tietoisuus rahoituskanavista ja yhä useammin osataan hakea rahoitusta toi-

mintaan esimerkiksi Leaderin kautta. Toimintaan ryhtyvät saavat usein aikeensa toteutetuksi. Ky-

läläiset haluaisivat toiminnan olevan enemmän ihmisiä yhdistävää ja kokoavaa. Nuorten saaminen 

mukaan toimintaan edellyttäisi nuorten mielipiteiden huomioimista. Lisäksi liikunta- ja harrastemah-

dollisuuksien lisääminen voisi kerätä mukaan enemmän nuoria osallistujia.  

 

Kyläläiset suhtautuvat tulevaisuuden muutoksiin positiivisesti. Jo tähän menneessä tapahtuneita 

muutoksia katsotaan hyvällä: hankkeilla on voitu kehittää kylän ympäristöä, tietoliikenneyhteydet 

ovat hyvät ja tulevat parantumaan entisestään sekä jäte-, vesi- ja jätevesihuolto ovat toimivia syr-

jäseudullakin.  

 

Jokaisessa kunnassa ja kylässä on hyvä pohtia, mitä mahdollisuuksia yhteistyöllä voisi olla ja mikä 

sen merkitys olisi kaikkien kannalta.  
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9 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa uusi kyläohjelma Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:lle. Työ aloitettiin 

tekemällä kyläkysely kaikille Pohjois-Pohjanmaan asukkaille. Kyselyssä kartoitettiin asukkaiden 

mielipiteitä kylätoiminnan merkityksestä ja toimivuudesta. Ajankohtaisten asioiden selvittämiseksi 

haastateltiin alan asiantuntijoita sekä käytiin sähköpostikeskusteluita. Lisäksi käytiin läpi alan jul-

kaisuja ja internet-lähteitä. Saadut päätulokset koottiin kyläohjelmaan "Kylä on kyllä!".  

 

Kyläohjelman tavoitteena oli olla selkeä, ymmärrettävä ja tiivis ohjelma, joka on lähellä kyläläistä. 

Teksti on helppolukuista ja kuvilla on elävöitetty ulkoasua. Mielestämme olemme onnistuneet luo-

maan kriteereitä vastaavan kyläohjelman, huolimatta siitä, että ulkoasun editointi oli molemmille 

uutta.  

 

Kyläkyselyllä oli tarkoitus tavoittaa tavalliset kyläläiset ja saada selville heidän mielipiteensä kylä-

toiminnasta. Vastaajien määrä jäi kumminkin toivottua pienemmäksi. Tulevaisuudessa vastaavaa 

kyselyä tehdessä olisi syytä huomioida paremmin kohderyhmän tavoittaminen. Lisäksi kyselyn vas-

tausten perusteella voitiin päätellä, että osa kysymyksistä oli liian vaikeita. Tämä näkyi muun mu-

assa kysyttäessä toimenpide-ehdotuksien edistymisestä, johon tuli paljon ”en osaa sanoa”- vas-

tauksia.  

 

Toivoimme, että kyselyyn olisi osallistunut enemmän nuoria vastaajia. Nuorten osuus (alle 30-vuo-

tiaat) jäi pieneksi. Nuorten mielipiteet kylätoiminnasta olisi tärkeä saada esille, jotta saataisiin sel-

ville miten juuri he näkevät kylätoiminnan kehittymisen ja mikä heitä kiinnostaisi. Nuorten vähäi-

sestä vastausaktiivisuudesta voidaan päätellä, että kylätoiminta ei ole heille ajankohtaista tai heitä 

kiinnostavaa. Kyläohjelmassa haluttiin korostaa nuorten asemaa kylätoiminnassa.  

 

Edeltävässä kyläohjelmassa oli useita hyviä toimenpide-ehdotuksia, jotka kyläkyselyn vastauksien 

perusteella eivät ole vielä täydellisesti toteutuneet. Näitä tulee tulevaisuudessa edelleen tavoitella, 

jotta kylätoiminta kehittyy. Tähän tarvitaan kuitenkin aikaa ja resursseja.  

 

Haastatteluiden avulla saatiin monipuolisesti tietoa kylätoimintaan liittyvistä aiheista ja myös hie-

man aiheen ulkopuoleltakin. Näistä tietolähteistä oli paljon apua omaan ammatilliseen kehittymi-

seen. Kaiken kaikkiaan haastattelut onnistuivat hyvin. Haastateltavat olivat lisäksi oma-aloitteisia, 
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jolloin saimme myös palautetta kyselyn toimivuudesta, henkilökohtaisia vastauksia kyselyn kysy-

myksiin sekä toiveita uudesta kyläohjelmasta.  

 

Tulevaisuudessa seuraavan kyläohjelman laadintaan on hyvä käyttää riittävästi aikaa ja aluksi ta-

voitteet tulisi käydä selkeästi ilmi. Tällainen kyläohjelma on työläs tehdä yksin. Useamman henkilön 

ollessa mukana tulee myös monipuolisemmin ajatuksia ja ideoita. Tämä kyläohjelma tehtiin pari-

työskentelynä, jossa työskentely ja työnjako onnistui. Työskentelyssä ongelmat liittyivät lähinnä 

ajankäyttöön, jotka korjattiin joustavuudella.  

 

Toivomme, että tulevaisuudessa kylät saavat kannustettua nuoret mukaan kylätoiminnan jatkajiksi. 

Kylätoiminta voitaisiin tuoda tutuksi esimerkiksi kouluikäisille, jotta heille jäisi hyvä mielikuva kylä-

toiminnasta ja kyläyhteisöstä. Tällöin he haluaisivat kehittää kylätoimintaa myös jatkossa. Tärkeää 

olisi lisätä yhteistyötä kunnan ja kylien välillä. Näin voidaan vaikuttaa myös siihen, että peruspal-

velut pysyisivät kylissä tulevaisuudessakin.  

 

Haluamme kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita, haastateltuja asiantuntijoita ja työn tilaajaa.  
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LIITE 3 

KYLÄKYSELYSTÄ INFOA LEHTEEN        

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa kylien tulevaisuuteen! 

 

Pohjois- Pohjanmaan kyläohjelmaan tehdään päivitys vuosille 2015- 2020. Päivitystä varten toteu-

tetaan kyläkysely, johon vastaamalla voi vaikuttaa kylien toimintaan tulevaisuudessa. Kysely kos-

kee kaikkia Pohjois-Pohjanmaan kyliä ja asukasyhdistyksiä. 

Päivityksen tekevät opinnäytetyönään Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat 

Salla Joentakanen ja Meeri Jokela. Vastaamalla kyselyyn tuet kyläohjelman onnistumista ja opis-

kelijoiden opinnäytetyöprosessia. 

Pohjois-Pohjanmaan kylät ry toimii kylien ja asukasyhdistysten edunvalvojana sekä tiedonanta-

jana, tehden tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. PP- kylät julkaisee viiden vuoden 

välein kyläohjelman, joka on tarkoitettu kylien asukkaille ja yhdistyksille sekä kuntien päättäjille ja 

virkamiehille. 

Kyläohjelma kokoaa niin kylien, leader-ryhmien kuin muidenkin kylätoimijoiden tavoitteet yhdeksi 

yhteiseksi ohjelmaksi. Tavoitteena on kannustaa ja opastaa kaikkia kyliä ja kylien toimijoita yhtei-

seen tavoitteelliseen kylien kehittämistyöhön. 

Kyselyn avulla saadaan mielipiteitä kylän toiminnasta ja sen tärkeydestä kyläläisille, samalla myös 

kartoitamme missä on parantamisen varaa. Kyselystä saadut vastaukset otetaan huomioon uutta 

kyläohjelmaa tehdessä, joten kyselyyn osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa oman kotikylän ke-

hittämiseen ja toimivuuteen. 

Kyläkyselyyn voitte vastata sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n kotisivujen www.ppkylat.fi 

tai Facebook – sivujen www.facebook.com/ppkylat kautta. Vastaamiseen menee 10 -15 minuuttia. 

Kysely on avoinna 12.4.2015 saakka. Vastaukset tullaan käsittelemään nimettöminä. Toivomme 

runsasta osallistumista! 

Kiitämme osallistumisestasi! 

Keväisin terveisin Salla Joentakanen, OAMK l2sasa00@students.oamk.fi Meeri Jokela, OAMK 

l2jome00@students.oamk.fi 

Vastaa osoitteessa: 

www. ppkylat.fi tai www.facebook.com/ppkylat 
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