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TIIVISTELMÄ

Susanna Nurmeksela (toim.)
Hyvällä sykkeellä – Kylien parhaaksi
Kehittämistä ja kokeiluja Sykettä Kylässä -hankkeessa
(Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 258)

Maaseutu on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa ja menestystarinaa. Par-
haillaan käynnissä oleva maakunta- ja sotepalveluiden uudistus herättää kes-
kustelua ja aiheuttaa huolta maaseudun asukkaissa: miten käy oman kunnan 
palveluiden, onko pienillä kylillä selviytymismahdollisuuksia ja mikä on paikal-
listoimijoiden rooli? Useat kylät ovat jo aktivoituneet kehittämään paikallis-
ratkaisuja oman alueen hyvinvoinnin ja lähipalveluiden turvaamiseksi, mutta 
vielä tarvitaan lisää rohkeutta, uusia kokeiluja ja eri toimijoiden yhteistyötä. 

Sykettä Kylässä -hanke toteutettiin vuosina 2016–2019 Manner- Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella seitsemässä pohjoisen Keski-
Suomen kylässä. Hankkeen hallinnoijana toimi Jyväskylän ammattikorkea-
koulu ja osatoteuttajana Keski-Suomen Sydänpiiri. Hankkeen tavoitteena 
oli lisätä kylien yhteisöllisyyttä, asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia ke-
hittämällä kylätoimintaa yhdessä kyläläisten kanssa. Toisena tavoitteena oli 
rakentaa paikallisten yhdistystoimijoiden, pk-yrittäjien ja julkisen sektorin 
toimijaverkosto tukemaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän kylätoiminnan 
kehittämistä. Hankkeen toiminnassa keskityttiin vahvasti tarvelähtöisyyteen ja 
kaiken kehittämisen lähtökohtana oli kylien asukkailta esiin nousseet tarpeet 
ja toiveet. Hankkeessa mukana olleet kylät saivat paljon työkaluja, ideoita 
ja tukiverkostoa toiminnan jatkamiseen hankkeen päätyttyä. Tämä julkaisu 
esittelee Sykettä Kylässä -hankkeen toimintaa ja tuo esille erityisesti kylä-
läisten, kyläyhdistysten ja hankkeen yhteistyötahojen kokemuksia hankkeen 
toiminnasta ja tuloksista.

Asiasanat: maaseutuasuminen, kylien kehittäminen, yhteisöllisyys, hyvinvointi, 
kylätoiminta, maaseutuyrittäjyys
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ABSTRACT

Susanna Nurmeksela (Ed.)
Hyvällä sykkeellä – Kylien parhaaksi
Kehittämistä ja kokeiluja Sykettä Kylässä -hankkeessa
(Publications of JAMK University of Applied Sciences, 258)

Countryside is an important part of Finnish society and success story. 
The ongoing regional – and health and social reform evokes debate and 
causes concern in rural residents: what is going to happen to services in our 
municipality, is there any chance of survival for the small villages and what is 
the role of the local actors. Many villages have already taken action to develop 
their own local solutions for securing health – and local services, but yet more 
courage, new experiments and collaboration of different actors is needed.

Sykettä Kylässä -project was implemented in 2016–2019 with the funding 
of the Rural Development Programme for Mainland Finland in seven small 
villages of northern Central Finland. Administrator of the project was Jyväskylä 
University of Applied Sciences and partial implementer Central Finland’s Heart 
District. The main objective of the project was to enhance community in the 
villages together with implication and wellbeing of the residents by developing 
activities in the villages with the residents. Secondary objective was to build 
a network with local associations, SME’s and public sector to support health 
and wellbeing promoting village activities development in the projects range. 
Project focused strongly on demand oriented action and all the development 
was done based on demands and needs of the villages. Villages that took 
part to the project received many tools, ideas and support network to sustain 
activities after the project is finished. This publication demonstrates Sykettä 
Kylässä -project’s function and especially brings forward the residents, village 
association’s and project’s cooperation partners view of project’s function 
and results.

Keywords: rural residency, community, wellbeing, village development, village 
activity, rural entrepreneurship
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ESIPUHE

”Täällä meillä on kaikki mitä tarvitsemme. Tämä on paratiisi ja täällä meidän on 
hyvä olla.” Näin kuvasi omaa asuinpaikkaansa eräs kyläläinen, ja samanlaisia 
lausahduksia olemme kuluneen kolmen vuoden aikana kuulleet useasti. Kylillä 
tuntuu vallitsevan onnellisuuden ilmapiiri. Ihmiset ovat kiireettömiä, hyväntuu-
lisia ja valmiita työskentelemään yhteisen hyvän vuoksi. Kylillä vieraillessa ei 
tunnu siltä, että maaseutu olisi näivettymässä. Toki haasteitakin on. Välimatkat 
ovat pitkiä, palvelut ja työpaikat karkaavat kauas ja väestö ikääntyy. Maaseu-
dusta ja kylistä puhuttaessa takerrutaan usein menneisyyteen. Tärkeämpää 
olisi katsoa eteenpäin ja pohtia, mikä on kylien paikka tulevaisuuden yhteis-
kunnassa. Maailma muuttuu ja myös kylien täytyy sopeutua ja uudistua, jotta 
ne säilyttävät elinvoimansa.

Kylissä elää vahva yhteisöllisyys ja yhteisössä on valtavasti voimaa pitää 
kylät elävänä. Kuuluvuuden tunne, tunne siitä, että on osa jotain yhteisöä, 
lisää yksilön hyvinvointia ja edistää terveyttä. Kylätoiminta ja kyläyhdistykset 
ovat merkittävässä roolissa, kun puhutaan kylien elinvoimaisuudesta. Kylien 
kehittyminen on paljolti riippuvainen siellä olevista ihmisistä ja heidän tahdos-
taan kehittää kylän toimintaa. Kyläyhdistys kokoaa ihmiset yhteen, kuuntelee 
kyläläisten toiveet ja murheet ja toimii asioiden toimeenpanijana. Kaikkeen ei 
tarvita suurta rahallista panostusta ja usein omalta kylältä löytyy osaamista 
melkein minkä tahansa idean toteuttamiseen. 

Yhteinen kokoontumispaikka, kylätalo, on kylän sydän, joka mahdollistaa 
toiminnan toteuttamisen omalla kylällä, omilla ehdoilla. Ne kylät, joilta yhteinen 
kokoontumispaikka puuttuu, ovat heikommilla, mutta digitalisaation myötä 
ihmiset pystyvät kommunikoimaan ja rakentamaan yhteisöllisyyttä myös ilman 
konkreettista kokoontumispaikkaa. Virtuaalisuus, uusi teknologia ja erilaiset 
sosiaalisen median muodot tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia kehittää ky-
läyhteisöjä, saada palveluja jälleen lähelle asukkaita sekä asua maaseudulla 
vaikka työ olisikin kauempana kaupungissa. Tutkimukset osoittavat, että maa-
seutua pidetään houkuttelevana asuinympäristönä ja myös valtaosa tämän 
päivän nuorista sijoittaa unelmatulevaisuutensa maaseudulle. Tämä luo uskoa 
siihen, että maaseudulla ja kylillä on paikkansa yhteiskunnassamme myös 
tulevaisuudessa. 

Sykettä Kylässä -hanke toimi seitsemällä keskisuomalaisella kylällä vuo-
sina 2016–2019. Hankkeen tavoitteena oli kehittää kylille asukkaiden hyvin-
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vointia ja osallisuutta edistävää toimintaa, lisätä yhteistyötä julkisen sektorin, 
yrittäjien ja kolmannen sektorin välillä sekä ehkäistä asukkaiden syrjäytymistä 
ja yksinäisyyttä. Tässä julkaisussa kuvataan hankkeen toimintaa ja saavutettuja 
tuloksia ja esitellään SYKE-toimintamalli kylä- ja yhdistystoiminnan kehittä-
misen työkaluna. Julkaisussa tuodaan myös esille erityisesti kyläläisten sekä 
muiden yhteistyötahojen kokemuksia ja näkemyksiä hankkeen toiminnasta 
kuluneen kolmen vuoden aikana. 

Toivon, että lukija löytää tästä julkaisusta uusia ideoita ja ratkaisuja kylä-
toiminnan, yhdistystoiminnan tai yritystoiminnan kehittämiseen. Kiitän hank-
keessa mukana olleita toimijoita hankkeen onnistuneesta toteutuksesta ja 
toivon yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa. Suurin kiitos kuuluu jokai-
selle seitsemälle hankekylälle ja aktiivisille kyläläisille, jotka lähtivät ennak-
koluulottomasti mukaan hankkeeseen, ottivat haasteen vastaan ja ryhtyivät 
rohkeasti kehittämään oman kylän toimintaa. Onnea tulevaan teille jokaiselle!

Susanna Nurmeksela
Projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hyvinvointiyksikkö
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Sykettä Kylässä -hanke

LUKU

1 
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SYKETTÄ SUOMEN SYDÄMESTÄ
Risto Janhunen & Mari Puro

Sykettä Suomen Sydämestä Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittä-
missuunnitelma 2014–2020 luo perustan maaseudun kehittämistyölle Keski-
Suomen ELY-keskuksen alueella. Maaseudun kehittämistoimiin on käytettä-
vissä rahoitusta (EU+valtio) yhteensä 40,35 miljoona euroa. Tavoitteena on, että 
yritystukiin kohdennetaan 16,14 milj. euroa ja hanketukiin 24,21 milj. euroa.

Sykettä Kylässä -hanke on yksi ELY-keskuksen rahoittamista kehittä-
mishankkeista kehittämissuunnitelman painopistealueella ”Monimuotoinen 
maaseutuasuminen”. Painopistealueen hankkeilla pyritään eri tavoin vaikut-
tamaan positiivisesti maaseutuasumista koskevaan yleiseen ilmapiiriin mm. 
lisäämällä maaseudun asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. 
Lisäksi voidaan rahoittaa erilaisia yleishyödyllisiä investointihankkeita, kuten 
kylätalojen kunnostushankkeita ja liikuntapaikkakohteita, joiden tavoitteena 
on asukkaiden viihtyvyyden lisääminen. Erilaisten kehittämistoimien toteut-
taminen perustuu alueen asukkaiden ja toimijoiden omaan aktiivisuuteen, 
kehittämistyö perustuu paikallislähtöisyyteen. Paikallislähtöinen kehittämistyö 
lähtee usein liikkeelle itsestään esim. kylätoimijoiden toimesta. Paikallaan voi 
olla myös se, että kyläyhteisön ulkopuolinen toimija antaa sysäyksen ja rohkai-
sun kyläläisten kehittämistoimien aktivoinnille. Sykettä Kylässä -hankkeessa 
ulkopuolisen näkemyksen ja rohkaisun kyläläisten kehittämistoimiin on tuonut 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu hanketoteuttajana. Oman panoksensa hank-
keen kohdekylien kehittämistyöhön ovat tuoneet Keski-Suomen Sydänpiiri ry 
ja Leader-Viisari ry. Ja mikä tärkeintä, kohdekylät ovat olleet hyvin mukana 
viemässä eteenpäin oman kylänsä kehittämistyötä.

Keski-Suomen alueellisen suunnitelman toteutuksesta oli syksyllä puoli-
väliarviointi. Arvioinnissa tuli selkeästi esille, että toteutetuilla toimilla on pys-
tytty edistämään erityisesti yhteisöllisyyden lisääntymistä. Kehittämistoimilla 
on onnistuttu lisäämään maaseudun asukkaiden yhteistä harrastustoimintaa 
ja turvallisuuden tunnetta. Juuri niitä asioita, jotka luovat perusedellytyksiä 
maaseutuasumiselle ja maaseutuyrittämiselle. Sykettä Kylässä -hankkeen 
toteutukseen osallistuneet toimijat ja pilottikylät ovat tehneet yhden vaiheen 
kehittämistyöstä hankkeen päättyessä. Hankkeen päätyttyä on erityisen tär-
keää, että kehittämistyötä jatketaan edelleen pilottikylissä ja myöskin laajem-
malla alueella. Keski-Suomen ELY-keskuksella ja alueen Leader-ryhmillä on 
edelleen käytettävissä rahoitusta erilaisten kehittämistoimien edistämiseen.
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SYKETTÄ KYLÄSSÄ -HANKKEESSA KEHITETTIIN 
KYLÄTOIMINTAA KYLÄLÄISTEN TARPEITA 
KUUNNELLEN
Susanna Nurmeksela

Sykettä Kylässä -hanke (SYKE)

Päätoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
Osatoteuttaja: Keski-Suomen Sydänpiiri ry
Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020,  
Keski-Suomen ELY-keskus
Toimintalinja 7: Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen
Toteutusaika: 1.2.2016–31.1.2019
Toiminta-alue: Pohjoinen Keski-Suomi: Karstula, Kannonkoski, Kinnula,  
Kivijärvi ja Kyyjärvi

Sykettä Kylässä -hanke käynnistyi helmikuussa 2016 Jyväskylän ammattikor-
keakoulun ja Keski-Suomen Sydänpiirin yhteistyönä. Hanke sai rahoituksen 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020, Keski-Suomen 
ELY-keskuksesta. Hankkeen toiminta-alueena oli pohjoisen Keski-Suomen 
viisi kuntaa: Karstula, Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi ja Kyyjärvi. Hankkeen 
tavoitteena oli kehittää kylille asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osal-
lisuutta edistävää toimintaa sekä luoda kyläläisten, alueen yhdistystoimijoi-
den ja maaseudun yrittäjien verkosto, joka tukee kylätoiminnan kehittämistä. 
Lisäksi tavoitteena oli tukea maaseudun yrittäjiä kehittämään uusia tapoja 
toimia asukaslähtöisesti toiminnan ja palveluiden suunnittelussa. Hankkeen 
pitkän aikavälin tavoitteena oli edistää hyvinvointia Keski-Suomessa paran-
tamalla maaseudun kylien asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia tukevien 
palveluiden saatavuutta sekä käynnistämällä haja-asutusalueiden asukkaiden 
terveyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa. 

HANKKEEN ETENEMINEN

Hankkeen käynnistyessä tehtiin tiivistä yhteistyötä hankealueen eri toimijoiden 
ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Ideoita ja toiveita kylien kehittämiseen 
haettiin mm. kuntasektorin toimijoilta, kylätoiminnan kehittämisen ammattilai-
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silta ja muilta maaseudun kehittämishankkeilta. Kiinnostus hankkeen sisältöjä 
kohtaan oli alusta alkaen suurta ja kunnat näkivät hankkeen hyvänä yhteis-
työkumppanina kylien kehittämistyössä. Jonkin verran kohdattiin myös epäi-
lyksiä sitä kohtaan, onnistuuko hanke saavuttamaan tavoitteensa. Erityisesti 
vapaaehtoisten mukaan saamista ja kyläaktivaattoreiden rekrytointia pidettiin 
haastavana. Alkuvaiheen keskustelut eri toimijoiden kanssa auttoivat luomaan 
kokonaiskuvan pohjoisen Keski-Suomen kylien tilanteesta ja toimivat hyvänä 
ponnahduslautana hankkeen sisältöjen ja toiminnan suunnittelulle. 

Hankkeen alkuvaiheessa laadittiin mediatiedote, jossa kuvattiin hank-
keen tavoitteet ja tarjottiin hankekuntien kylille mahdollisuutta lähteä mukaan 
hankkeeseen. Ainoana vaatimuksena mukaan pääsemiselle oli yhteisen ko-
koontumispaikan löytyminen kylältä. Tiedote lähti kunnanjohtajille, kuntien 
hyvinvointivastaaville, sosiaalijohtajille, Keski-Suomen Kylät ry:lle sekä kaikille 
hanke alueen kyläyhdistyksille, joiden yhteystiedot löytyivät internetistä. Li-
säksi tiedote julkaistiin alueen paikallislehdissä Viispiikkisessä ja Kotiseudun 
Sanomissa. Hankehenkilöstö kävi myös keskustelua mm. Keski-Suomen 
Kylät ry:n kanssa ja kartoitti sopivia kyliä sitä kautta. Pian tiedotteen julkai-
semisen jälkeen hanke sai ensimmäiset yhteydenotot kyliltä, jotka halusivat 
lähteä mukaan hankkeeseen. Hankehenkilöstö kävi esittelemässä hankkeen 
kyläyhdistyksille, jotka tekivät lopullisen päätöksen mukaan lähtemisestä. Pi-
lottivaiheeseen otettiin mukaan kaksi kylää: Rantakylä Karstulasta ja Muhola 
Kinnulasta. Pilottikylät olivat lähtökohdiltaan hyvin erilaisia, mikä tarjosi hyvän 
asetelman lähteä kokeilemaan toimintamallien kehittämistä. Jo alkuvaiheessa 
sovittiin myös kahden muun kylän, Karstulan Vastinki ja Kannonkosken Kan-
nonjärvi kanssa, että he pääsevät mukaan seuraavassa vaiheessa, vuoden 
2016 syksyllä. 

Pilottikylien kanssa tehtiin hyvin tiivistä yhteistyötä alusta alkaen. Hank-
keen työntekijät vierailivat kylillä usein ja alkoivat alusta saakka kartoittaa 
lähialueella toimivia yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisia palveluja. Molemmilla pi-
lottikylillä päätettiin järjestää hankkeen avajaistapahtuma, johon kutsuttiin 
mukaan kaikki kyläläiset sekä kunnan edustus. Avajaisten rakenne suunni-
teltiin huolellisesti. Avajaistapahtumasta tiedotettiin paikallislehdessä ja kotiin 
jaettavilla tiedotteilla. Rantakylällä avajaiset päätettiin pitää hankehenkilöstön 
voimin, kun taas Muholassa avajaisten yhteyteen kutsuttiin vetonaulaksi tv-
lääkäri Risto Laitila. Molempiin avajaistilaisuuksiin saapui väkeä paikalle yli 
odotusten, 40–60 henkeä. Avajaisissa kyläläiset pääsivät pienryhmissä miet-
timään, millaista toimintaa ja palveluja he kylälle tarvitsevat. Ideat koottiin 
yhteiseen tauluun ja ryhmiteltiin aihealueittain. Lopuksi kyläläiset saivat vielä 
antaa äänensä tärkeimmiksi kokemilleen toiminnoille ja näin saimme yhdessä 
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kyläläisten kanssa päätettyä, millaista toimintaa ja palveluja kylällä lähde-
tään ensimmäisenä kokeilemaan. Jo avajaistilaisuudessa pyrittiin löytämään 
kyläläisistä vapaaehtoisia vertaisohjaajia toiminnan toteuttamiseen, ja tämä 
onnistuikin paremmin kuin oli osattu odottaa. Kyläläiset olivat innokkaita toi-
mimaan harrasteryhmien vetäjinä ja talkoolaisina, ja lähtivät heti ideoimaan 
sisältöjä erilaisiin kerhoihin ja tapahtumiin.

Kuvat 1 ja 2. Avajaistilaisuuksissa pohdittiin pienryhmissä, millaista toimintaa ja pal-
veluita kylälle kaivataan. (Kuvat: Kirsi Kauko ja Susanna Nurmeksela) 

Avajaistilaisuuksien jälkeen hankehenkilöstö rakensi kyläkohtaiset toimintaka-
lenterit kyläläisten toiveiden pohjalta. Toimintakalentereihin merkittiin viikko-
ohjelma koko kevät/syyskaudelle sekä vastuuhenkilöt toiminnan toteuttami-
seen. Toimintakalenteri jaettiin kaikkiin alueen kotitalouksiin postin kotisuora-
palvelua hyödyntäen. Toiminta kylällä pyrittiin käynnistämään mahdollisimman 
pian avajaisten jälkeen. Toiminnan käynnistyessä panostettiin erityisen paljon 
aktiiviseen tiedottamiseen. Jokaisella kylällä myös järjestettiin hankkeen toi-
mesta erilaisia tapahtumia, asiantuntijaluentoja ja muuta uudenlaista toimintaa, 
joka toi kylälle elämää ja lisäsi kyläläisten aktiivisuutta. Aktivoitunut kylätoi-
minta herätti kiinnostusta laajemminkin ja moniin tapahtumiin tuli osallistujia 
kuntakeskuksista ja lähikyliltä. Hankkeen toimijat olivat aktiivisesti mukana 
kaikessa toiminnassa ja tapahtumissa, ja auttoivat ja tukivat kyläyhdistyksiä 
ja vertaisohjaajia toiminnan pyörittämisessä. Tarkempi kuvaus jokaisen han-
kekylän toiminnasta on esitelty luvussa 4. 
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Esimerkki kylätiedotteesta: Rantakylän toimintakalenteri keväällä 2017.

Ensimmäisen puolikkaan toimintavuoden jälkeen järjestettiin kylillä kyläraa-
dit. Kyläraadeissa oli paikalla kyläyhdistysten jäseniä, ryhmien vertaisohjaajia 
sekä toisinaan myös kunnan edustaja, esim. hyvinvointivastaava. Kyläraadissa 
arvioitiin kuluneen kauden onnistumiset ja epäonnistumiset ja päätettiin seu-
raavan kauden toiminnasta. Kyläraadin päätösten pohjalta hanke, yhdessä 
kyläyhdistysten kanssa, kokosi toimintakalenterin jälleen seuraavalle puolelle 
vuodelle. Näin jatkettiin kaikkien kylien kanssa läpi koko hankkeen. Saatuun 
palautteeseen pyrittiin vastaamaan nopeasti ja toimintaa muutettiin ja kehi-
tettiin parempaan suuntaan jatkuvasti. Näin jokaiselle kylälle muodostui oma 
tapa toimia ja kullekin kylälle sopivimmat toiminnot vakiintuivat osaksi kylien 
säännöllistä toimintaa. Kyläraadeista toiminnan arvioinnin työkaluna kerrotaan 
lisää luvussa 8. 

Vuoden 2017 alkupuolella hankkeeseen lähti mukaan vielä kolme uutta 
kylää: Kiminki Karstulasta, Kumpula Kyyjärveltä ja Lokakylä Kivijärveltä. Näissä 
kaikissa järjestettiin avajaistapahtumat kevään 2017 aikana ja toiminta käyn-
nistettiin pian avajaisten jälkeen. Hankkeessa oli lopulta mukana seitsemän 
kylää ja jokaisesta hankekunnasta saatiin mukaan vähintään yksi kylä. Kylien 
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määrä osoittautui erittäin sopivaksi hankkeen resurssit huomioiden. Seitse-
män kylän toimintakalenterien teko ja toiminnan ja tapahtumien suunnittelu 
ja toteutus yhdessä kyläläisten kanssa oli kohtalaisen työläs urakka ja oli 
hyvä, että se pystyttiin tekemään laadukkaasti. Hankkeelle jäi myös aikaa 
olla mukana jokaisen kylän toiminnassa ja tapahtumissa sekä ohjata erilaisia 
harrasteryhmiä kylillä. Hankkeen tarjoama tuki oli tärkeää läpi hankkeen niin 
toiminnan suunnittelussa, tiedottamisessa, yhteistyötahojen kontaktoinnissa 
kuin vertaisohjaajien perehdyttämisessä. 

Hankkeen edetessä pidettiin koko ajan tärkeänä tavoitteena sitä, että 
toiminta kylillä tulisi jatkumaan myös hankkeen päätyttyä. Vastuuta toimin-
nan suunnittelusta siirrettiin pikkuhiljaa kyläläisille itselleen ja hanke järjesti 
kyläaktivaattoreille koulutuksia, joissa jaettiin osaamista ja työkaluja toimin-
nan itsenäiseen pyörittämiseen. Harrastekerhojen vetäjiksi pyrittiin löytämään 
vapaaehtoisia kyläisiä ja heitä tuettiin kerhon sisältöjen suunnittelussa. Uusia 
vapaaehtoisia houkuteltiin mukaan ja vastuutehtäviä pyrittiin jakamaan useam-
malle henkilölle, jotta yksittäisen ihmisen kuorma ei kasvaisi liian suureksi ja 
toiminnalla olisi jatkuvuutta. Myös tiedottamisvastuuta jaettiin kyläläisille itsel-
leen. Hanke rohkaisi kyliä hyödyntämään toiminnassaan lähialueen yhdistyksiä 
ja palveluntuottajia sekä julkisia palveluja. Tällä kaikella pyrittiin rakentamaan 
vahva perusta sille, että hankkeen päätyttyä toiminta kylillä jatkuu ja kyläläisillä 
on paljon ideoita, valmiita kontakteja ja osaamista, joista ammentaa kylälle 
elinvoimaa myös tulevaisuudessa. 
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KESKI-SUOMEN SYDÄNPIIRI HANKKEEN 
OSATOTEUTTAJANA
Kirsi Kauko & Kristiina Pigg

Osatoteuttajana Sykettä Kylässä -hankkeessa toimi Keski-Suomen Sydänpiiri 
ry, joka on Suomen Sydänliiton piiritason toimija yhdessä siihen kuuluvien 13 
paikallisen sydänyhdistyksen kanssa. Keski-Suomen Sydänpiiriltä hankkeessa 
toimi osa-aikainen projektityöntekijä ja Sydänpiirin toiminnanjohtaja oli hank-
keen ohjausryhmän jäsenenä. 

Keski-Suomen Sydänpiiri toteutti hankekylillä tehtäväänsä ihmisten voi-
mavaroja ja hyvinvointia lisäävänä, alueellisesti aktiivisesti vaikuttavana sy-
dänterveyden edistäjänä sekä sairastuneiden tukijärjestönä. Keski-Suomen 
Sydänpiiri teki hankkeessa yhteistyötä paikallisten Sydänyhdistysten kanssa, 
jotka toimivat hankekylien alueella. Nämä paikalliset sydänyhdistykset toimivat 
lähellä ihmistä, tarjoten hankkeen aikana erilaisia terveyttä edistäviä toimintoja 
ja tapahtumia, kuten elintarvikenäyttelyjä, retkieväs -näyttelyjä, Tunne Pulssisi 
-ohjausta, yhdistyksen toiminnan esittelyä sekä ihmisten kanssa keskustelua 
ja kohtaamisia. SYKE -hanke teki jonkin verran tapahtumayhteistyötä myös 
Suomen Ladun Jyväskylän paikallisyhdistyksen kanssa.

Keski-Suomen Sydänpiirin projektityöntekijä työskenteli hankkeessa 
osana hanketiimiä toteuttaen hankesuunnitelmassa kuvattuja toimenpiteitä 
yhdessä tiimin kanssa. Työ painottui erityisesti matalan kynnyksen terveyden, 
voimavarojen ja hyvinvoinnin edistämisen sekä niitä tukevan ja kehittävän 
toiminnan näkökulmaan. Keski-Suomen Sydänpiirin projektityöntekijä toteutti 
hankekylillä mm, terveysneuvontaa ja -mittauksia (kokonaiskolesteroli-, veren-
sokeri-, verenpaine- ja hemoglobiinimittauksia), sydänterveys -luentoja (mm. 
sydänterveellinen ravitsemus, Tunne Pulssisi), teki riskitestejä ja piti tietoiskuja. 
Nämä em. toiminnot tukivat julkisen sektorin toimintaa maaseudun asukkai-
den terveyden edistämisessä, sairauksien ennaltaehkäisyssä, riskitekijöiden 
seulonnassa sekä varhaisessa puuttumisessa ja hoitoon ohjauksessa. Yhteis-
työ Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimijoiden kanssa oli monipuolista ja 
toisiaan täydentävää, tuoden kylien toiminnan ja palveluiden kehittämiseen 
monipuolista osaamista.

Hankkeen osatoteuttajana oleminen antoi Keski-Suomen Sydänpiirille 
ja sen paikallisyhdistyksille mahdollisuuden verkostoitumiseen maaseudun 
eri toimijoiden kanssa, jolloin yhteistyölle ja toimintojen jatkumiselle on luon-
nollinen yhteys. Paikalliset Sydänyhdistykset ovat myös saaneet näkyvyyttä 
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kylillä hankkeen tapahtumissa ja päässeet esittelemään yhdistyksen toimin-
tamahdollisuuksia kylien asukkaille. Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit 
ovat myös hyödynnettävissä laajemminkin Sydänjärjestössä. Hankkeen myötä 
sydänjärjestö pääsi toteuttamaan strategiaansa maaseudun kylillä sydän-
terveyden edistäjänä, ihmisten voimavarojen vahvistajana ja sairastuneiden 
tukijana lisäten mm. ihmisten välistä vuorovaikutusta, kannustaen terveyttä 
edistävään myönteiseen ilmapiiriin ja asukkaiden aktiivisuuteen.

Kuva 3. Keski-Suomen Sydänpiirin henkilökunta päiväkävelyllä Tourujoki-laaksossa. 
(Kuva: Kirsi Kauko)





Yhteisöllisyys kylien voimavarana
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YHTEISÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA 
HYVINVOINTIA MAASEUDULLE
Tuija Kontinen

Elämme länsimaissa yksilöitä korostavaa aikaa, mutta kaipaamme kuiten-
kin yhteisöllisyyttä. Sen toivotaan vaikuttavan negatiivisten ilmiöiden, kuten 
yksinäisyyden, syrjäytymisen tai niiden seurauksena tulevien sairauksien eh-
käisemiseen. Yhteisöllisyys mielletäänkin usein ihannetilaksi, jota tavoitel-
laan ja arvostetaan. Yhteisöllisyyden käsitteeseen liitetään usein positiivisia 
merkityksiä, kuten harmonia, yhteistyö ja muista välittäminen (Saastamoinen 
2009). Yhteisöllisyys on tapa elää ja kohdata toinen toisemme. Se haastaa 
kohtaamiseen; samanlaisuuden, erilaisuuden ja monimuotoisuuden ymmärtä-
miseen. Se, miten yhteisöllisyyttä rakennetaan ja koetaan, vaihtelee kuitenkin 
maantieteellisesti ja eri kulttuureissa.

Nivala (2008) on jaotellut tutkimuksessaan yhteisön jäsenyyttä kolmella eri 
tavalla: annettuna, osallistuvana ja koettuna. Annettu yhteisön jäsenyys toteu-
tuu muodollisena asemana. Esimerkiksi kylälle perheisiin syntyneet lapset ovat 
yksi annetun jäsenyyden muoto, sillä aikuiset ovat päättäneet missä lasten 
lapsuudenkoti on. Osallistuva yhteisön jäsenyys on toimintaan sitoutunutta, 
eli jäsenyys näyttäytyy yhteisön toimintaan osallistumisena ja se määritellään 
yksilön toiminnan perusteella. Koettu yhteisön jäsenyys toteutuu puolestaan 
yksilön kokemuksena yhteisöön kuulumisesta. Tapaninen, Kauppinen, Kivi-
nen, Kotilainen, Kurenniemi & Pajukoski (2002) ovat jaotelleet yhteisöllisyyttä 
toisella tapaa: sosiaaliset verkostot, alueelliset sosiaaliset sidokset sekä yh-
teisiin intresseihin perustuva yhteisöllisyys. Sosiaaliset verkostot muodostuvat 
esimerkiksi perheestä, suvusta ja ystävistä. Naapurusto, kylä tai kunta voivat 
sen sijaan synnyttää alueellista yhteisöllisyyttä. Intressiyhteisöihin luokitellaan 
esimerkiksi opiskelija- ja ammattijärjestöt, joiden yhteisöllisyys ei välttämättä 
perustu paikkaan tai sosiaalisiin verkostoihin.

Osallisuudella tarkoitetaan yleensä tunnetta, joka syntyy, kun ihminen on 
osallisena jossakin yhteisössä. Osallisuus ilmenee yhteisöissä jäsenten arvos-
tuksena, luottamuksena ja tasavertaisuutena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa 
omassa yhteisössä. Osallisena oleminen yhteiskunnassa tarkoittaa jokaisen 
mahdollisuutta terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin, asuntoon, koulutukseen, 
työhön sekä toimeentuloon (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehit-
tämisohjelma KASTE 2012–2015. 2012). Kansallisella tasolla osallisuuden 
myötä kansalaisilla on tasavertaisina jäseninä oikeus osallistua yhteiskunnan 
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kehitykseen ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. (Rouvinen-Wilenius, Aalto-
Kallio, Koskinen-Ollonqvist & Nikula 2011.)

Osallisuuden määrittelyyn voidaan käyttää kolmea ulottuvuutta tai edel-
lytystä: Toiminnallinen osallisuus, riittävä toimeentulo ja hyvinvointi sekä yh-
teisöihin kuuluminen ja jäsenyys. Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat väyliä 
osallisuuden kokemiseen. Mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään liittyviin 
asioihin on yhteiskunnallisen osallistumisen ja yhteisöön kiinnittymisen olen-
nainen osa. (Raivio & Karjalainen 2013.) Sosiaalinen osallistuminen on usein 
yksi sosiaalisen pääoman mittari. Sosiaalinen pääoma määritellään yleensä 
yhteisöllisyydeksi (Hyyppä 2002) ja yhteisöllisyyttä tutkitaan usein sosiaalisen 
pääoman käsitteen avulla (Lindfors 2007).

Osallisuutta edistämällä vähennetään eriarvoisuutta ja se nähdään myös 
yhtenä keskeisenä keinona köyhyyden torjumiseksi sekä syrjäytymisen eh-
käisemiseksi. Osallisuus ja sen edistämisen merkitys terveydelle ja hyvinvoin-
nille on huomioitu useissa kansallisissa ohjelmissa ja toimenpide-ehdotuk-
sissa. (Raivio-Karjalainen 2013; Osallisuus 2018.) 

KIRJALLISUUSKATSAUKSEN ANTIA 

Keväällä 2017 tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa hain tutkimusnäyttöä yhtei-
söllisyyden ja osallisuuden vaikutuksista maaseudun asukkaiden terveyteen 
ja hyvinvointiin. Tarkoitukseni oli myös selvittää, mitkä tekijät edistävät tai 
jarruttavat maaseudun asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Aineisto 
koostui kymmenestä kansainvälisestä ja yhdestä suomalaisesta tieteellisestä 
tutkimusartikkelista. Tutkimusartikkelit analysoitiin sisällönanalyysin periaat-
teita mukaillen.   

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastelin yhteisöllisyyttä pääasiassa ihmisen 
kokemukseen perustuvana tunteena yhteisöön kuulumisesta. Yhteisöllisyyden 
tunne on ryhmän jäsenten keskinäinen tunne yhteen kuulumisesta ja merki-
tyksestä toisilleen. Yhteisöllisyys liittyy sosiaalisiin sidoksiin sekä alueellisiin 
so siaalisiin verkostoihin. Osallisuuden kohdalla puolestaan tarkastelin yhtei-
sössä, naapurustossa, kylässä tapahtuvaa osallisuutta. Keskiössä oli toimin-
nallinen osallisuus eli osallistuminen, hyvinvointi sekä yhteisöön kuuluminen. 

TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Katsauksen tulokset ovat tiivistettynä kuviossa 1. Sosiaalisella aktiivisuu-
della, johon sisältyy sekä laadukkaat sosiaaliset suhteet että oma aktiivinen 
osallistuminen, vaikuttaisi tämän katsauksen valossa olevan suuri merkitys 
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maaseudun asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Laadukkailla sosiaalisilla 
suhteilla tarkoitetaan läheisiä sosiaalisia suhteita, joissa avun ja tuen saami-
nen on luonnollista sekä ihmissuhde sisältää turvallisuuden ja luottamuksen 
aspektit. Eriksson, Asplund & Sellström (2010) kuvasivat tutkimuksessaan 
maaseudulla asuvien lasten kokemuksia naapuruston sosiaalisesta pää-
omasta ja sen vaikutuksesta terveyteen. Tässä tutkimuksessa lapset ker-
toivat yhteisöllisyyteen liittyvien positiivisten tekijöiden lisäksi, että läheisillä 
siteillä kyläläisiin ja kouluun voi olla myös negatiivinen vaikutus hyvinvointiin. 
Tämä oli ainoa kirjallisuuskatsauksessa esille noussut negatiivinen terveys-
vaikutus. 

 

Kuvio 1. Tulosten yhteenveto
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Läheisten ja vahvojen sosiaalisten suhteiden vaikutus terveyteen tuli esille 
useammassakin tutkimuksessa. Maaseudun asukkaiden sosiaalisella pää-
omalla oli positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen (Ziersch, Baum, Darma-
wan, Kavanagh & Bentley 2009; Hamano, Yamasaki, Fujisawa, Ito, Nabika 
& Shiwaku 2011), vahvat sosiaaliset suhteet olivat merkittävästi yhteydessä 
sinnikkyyteen (Wells 2010) sekä naapuruston vahva yhteenkuuluvuus lisäsi 
hyvinvointia (Eriksson ym. 2010). Ponce, Rosas & Lorca (2014) havaitsivat 
tutkimuksessaan, että sosiaaliset suhteet olivat tärkein hyvinvoinnin lähde 
ikääntyneiden keskuudessa. Suomalainen tutkimus (Nummela, Sulander, 
Karisto & Uutela 2009) painottaa lisäksi sosiaalisten suhteiden laatua. Tutki-
muksessa todettiin, että koettuun terveyteen ei niinkään vaikuta miten usein 
sosiaalisia kontakteja on, vaan pikemminkin sosiaalisten kontaktien laatu sekä 
minkälainen rooli henkilöllä on sosiaalisessa kontaktissa. 

Sosiaalisten suhteiden laatuun voi vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi 
kyläläisten keskuudessa koettu syrjintä tai kontrolloivat sosiaaliset suhteet 
(Eriksson ym. 2010). Tutkimuksista esille tulleita positiivisia suhteen laatuun 
vaikuttavia tekijöitä ovat sen sijaan avun ja tuen saaminen, ristiriidattomuus 
sekä luottamuksen ja turvallisuuden tunne. Hyvien avuliaiden ystävien omaa-
minen oli yhteydessä hyvään koettuun terveyteen (Nummela ym. 2009). So-
siaalisella tuella ja ristiriidattomuudella läheisissä ihmissuhteissa oli puo-
lestaan vaikutusta alhaisempaan masennuksen ilmenemiseen (Mechakra-
Tahiri, Zunzunegui, Prville & Dub 2009) ja sosiaalisella tuella osallisuuteen ja 
terveyteen (Lyons, Fletcher, Farmer, Kenny, Bourke, Carra & Bariola 2016). 
Luottamus toisiin ihmisiin oli merkittävästi yhteydessä psykologisen ahdis-
tuneisuuden kanssa, siten että korkeampi luottamus ennusti alhaisempaa 
ahdistuneisuuden määrää. (Hamano ym. 2011.) Lapsille maaseutuyhteisö 
tarjoaa yhteisöllisyyden ja tuttuuden tunteen, joka luo turvallisuutta ja luot-
tamusta toisiin ihmisiin. Nämä tekijät saavat aikaan hyvinvointia lasten kes-
kuudessa. (Eriksson ym. 2010.)

Omaan aktiiviseen osallistumiseen sisältyy vapaaehtoistyöhön sekä järjes-
tettyyn ryhmätoimintaan liittyvät tekijät sekä henkilön omat aktiiviset sosiaaliset 
suhteet. Vapaaehtoistyöhön osallistumisella oli tutkimuksissa todettu positiivi-
nen yhteys sekä koetun terveyden (Nummela ym. 2009) että mielenterveyden 
kanssa (Mechakra-Tahiri ym. 2009). Osallistumisella mihin tahansa yhdistys-
toimintaan oli positiivinen yhteys tyytyväisyyteen omasta elämästä (Ponce ym. 
2014). Sinnikkäimpiä olivat ne vastaajat, jotka osallistuivat ryhmään, jonka 
toimintaan pystyivät itse vaikuttamaan. Paras psyykkinen hyvinvointi oli puo-
lestaan niillä, jotka osallistuivat ryhmiin, joissa ei ollut hierarkiaa eli ryhmän 
jäsenten välillä vallitsi tasa-arvoinen suhde (Lyons ym. 2016.) 
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Sosiaalinen aktiivisuus oli tutkimuksissa tärkeä elämänlaatuun (Sewo 
Sampaio, Ito & Carvalho Sampaio 2013) ja hyvään koettuun terveyteen vai-
kuttava tekijä (Nummela ym. 2009). Lasten näkökulmasta koululla, luonnolla 
ja urheiluharrastuksilla oli suuri merkitys hyvinvointiin. Ystävien tapaaminen 
siellä oli tärkeää. (Eriksson ym. 2010.) 

YHTEISÖLLISYYTEEN JA OSALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT

Maaseudun asukkaiden yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen vaikuttavat merkittä-
vimmät tekijät ovat yksilön ominaisuudet, voimavarat ja yhteiskunnan palvelut. 
Yksilön ominaisuuksiin liittyy yksilöllisten ominaisuuksien (kuten terveys, ikä, 
elintaso, aika ja sukupuoli) lisäksi myös sosiaalinen aktiivisuus, yksilön omat 
sosiaaliset yhteydet. Terveydellä, iällä ja elintasolla on puolestaan vaikutusta 
yksilön voimavaroihin. 

Sekä oman että kumppanin terveyden vaikutus maaseudun väestön yh-
teisöllisyyteen ja osallisuuteen tuli ilmi useammassakin tutkimuksessa (Ponce 
ym. 2014; Strobl, Maier, Ludyga, Mielck & Grill 2016; Lin 2017). Vapaaehtois-
työhön osallistuivat todennäköisimmin ikääntyneistä nuoremmat. Osallisuus 
yhteisön aktiiviteetteihin oli puolestaan todennäköisintä niillä, jotka olivat kor-
keimmin koulutettuja, joiden elintaso oli korkeampi ja joiden saatavilla olevien 
yhteiskunnallisten palveluiden määrä oli suurempi (Lin 2017). Naiset ja työ-
elämän ulkopuolella olevat osallistuivat myös todennäköisemmin sosiaalisiin 
tapahtumiin (Ponce ym. 2014).

Sosiaalinen aktiivisuus on merkittävässä roolissa maaseudun asukkai-
den yhteisöllisyyden, osallisuuden ja osallistumisen kokemuksissa. Perheen 
sosiaalinen pääoma on Ponce ym. (2014) mukaan vaikuttavin tekijä ajatel-
len vanhusten sosiaalista osallistumista. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen 
on myös todennäköisempää niillä, jotka huolehtivat perheenjäsenistään (Lin 
2017). Parisuhteen vaikutuksesta on tutkimuksissa kahtalaista näyttöä. Kump-
panin kanssa eläminen kasvatti sosiaalisen osallistumisen todennäköisyyttä 
(Ponce ym. 2014), mutta heikkoa näyttöä oli myös siitä, että naimattomuus 
vaikutti positiivisesti osallisuuteen (Lin 2017). Naapuruston yhteenkuuluvuus 
ja yhteisöllisyys olivat voimakkaampaa maaseudulla kaupunkiin verrattuna 
ja sillä oli ystävyyden ohella vaikutusta osallistumiseen (Eriksson ym. 2010, 
Strobl ym. 2016). Maaseudulla erityisesti lasten ja nuorten parissa sosiaalisella 
medialla on pitkien etäisyyksien vuoksi merkittävä rooli yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden kokemukseen (Eriksson ym. 2010). 
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Edellä mainittujen yksilön ominaisuuksien ohella yhteiskunnan palveluilla 
on suuri merkitys maaseudun asukkaiden yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen. 
Esimerkiksi huonot bussiyhteydet ja oman auton ajamisen mahdottomuus ovat 
suuria esteitä osallistumiselle (Strobl ym. 2016). Myös lapset kokivat pitkät 
etäisyydet olevan esteenä ystävien tapaamiselle ja harrastuksille (Eriksson 
ym. 2010). Paikallisyhdistykset nostettiin eräässä tutkimuksessa myös esille. 
Sosiaalinen koheesio, yhteisön erilaisten jäsenten integraatio, rakentuu maa-
seudulla paikallisyhdistysten kautta (Ponce ym. 2014). 

JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET

Kirjallisuuskatsauksen perusteella saatua tietoa voidaan hyödyntää maaseu-
dun asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi tehtävässä työssä. Kirjal-
lisuuskatsaus toimii myös teoreettisena viitekehyksenä pro gradu-tutkimuk-
sessani, jossa selvitän miten Sykettä Kylässä -hankkeeseen (SYKE 2018) 
osallistuneiden kylien asukkaat kuvaavat yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
merkitystä heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Haastattelututkimuksen 
tulosten analysointi on parhaillaan menossa. Yhteinen haaste näillä kylillä, 
kuten myös yhteiskunnassamme laajemminkin, on saada ihmiset osallistu-
maan tapahtumiin ja olemaan aktiivisia vapaaehtoistehtävissä. Tärkeää olisikin 
löytää vastaus siihen, miten voisimme omassa kulttuurissamme lisätä aktiivista 
osallistumista sekä sen myötä syntyviä laadukkaita sosiaalisia suhteita.
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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU &  
KESKI-SUOMEN SYDÄNPIIRI KESKELLÄ KYLÄÄ
Kaisu Kumpulainen & Reena Laukkanen-Abbey

KYLÄTOIMINTA MAASEUTUYHTEISÖJEN HYVINVOINNIN 
EDISTÄJINÄ

Iloksemme saimme pyynnön avata hiukan yhteistyökumppaniemme toimia 
keskisuomalaisilla kylillä. Niitä pieniä, mutta kylällä suuria – ja juuri niitä ruohon-
juuritason toimia – joita meneillään olevassa maakuntarakenneuudistuksessa 
tavoitellaan; ennalta vahvistavia tai ennaltaehkäiseviä toimia. Samalla kun 
sosiaali- ja terveyspalveluja ollaan siirtämässä maakunnan vastuulle, säilyy 
kunnilla vastuu kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tässä 
tehtävässä paikallisilla järjestöillä, kuten kyläyhdistyksillä, on merkittävä rooli 
erityisesti osallisuuden ja ennaltaehkäisevän työn tekijöinä. Kylä- ja asukasyh-
distykset ovatkin hyvinvointia ja terveyttä edistäviä paikallisia järjestöjä, jotka 
tarjoavat alueellaan ihmisille mahdollisuuksia mielekkääseen yhteisölliseen 
toimintaan. Ei siis ihme, että Jyväskylän ammattikorkeakoulu (myöh. JAMK) ja 
Keski-Suomen Sydänpiiri (myöh. Sydänpiiri) ujuttautuivat paikallisen järjestön 
kaveriksi kylätalolle, keskelle kylää. 

Vuonna 2013 Suomessa oli 3074 kyläyhdistystä, mikä kattaa melkein 
kaikki maamme kylät (4235 kylää) (Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen 
ohjelma 2014–2020). Keski-Suomen vastaavat luvut ovat 227 ja 300. Lisäksi 
kyläyhdistyksiä on perustettu entisille kirkonkylille ja laajemmille maaseutu-
alueille, esimerkkinä tästä entisiä kuntia kattavia yhdistyksiä on perustettu 
vuonna 2018 Koskenpäähän ja Längelmäelle, ennestään niitä on esimerkiksi 
Konginkangas ja Pylkönmäki. Kyläyhdistysten lisäksi yhteisöllistä kehittämis-
toimintaa harjoittavat useat perinteiset yhdistykset, kuten nuorisoseurat, pien-
viljelijäyhdistykset, martat, metsästysseurat ja 4H-kerhot. Maaseudulla on siis 
paljon yhteisöllistä toimintaa ja paikallista kehittämistä, joka tapahtuu erilaisten 
yhdistysten kautta. Kyläyhdistykset eroavat muista järjestöistä siinä, että ne 
ottavat kokonaisvaltaista vastuuta kylän kehityksestä ja elävänä pitämisestä. 
Sydänpiirit ovat hyvä esimerkki siitä, miten myös perinteisten järjestöjen rooli 
on laajentunut. Ne ovat aiemmin pitäneet huolta ”vain” yksittäisistä sydämistä, 
mutta tämän hankkeen myötä myös koko kylän sydämestä; hyvinvoinnista 
ja yhteisöllisyydestä. 
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MONISÄIKEINEN KYLÄ

Kylien luonne on muuttunut vuosikymmenten saatossa huomattavasti. Enää 
ei voi puhua maa- ja metsätalouden ympärille rakentuvista elämäntapayh-
teisöistä, vaan enemmänkin vapaaehtoisuuteen perustuvista paikallista yh-
teisöistä, joihin ihmiset kokevat kuuluvansa. Palvelujen, kuten kauppojen ja 
koulujen, häviäminen kyliltä on korostanut kyläyhdistysten merkitystä yhteisöl-
lisyyden rakentajana. Kylätaloista on tullut kylien keskuksia ja symboleja – niin, 
se kylän sydän – ja facebook-ryhmistä kyläraitteja, joissa vaihtaa ajatuksia ja 
tietoa tulevista tapahtumista. 

Kyläyhdistykset ovat myös kehittämisyhteisöjä eli toiminnan taustalla 
on ajatus alueen tulevaisuuden turvaamisesta. Apua tähän työhön saa Lea-
der-ryhmiltä ja maakunnallisilta kyläyhdistyksiltä, sekä eri toimijoiden maa-
seutuhankkeista, sellaisilta kuin tämä JAMKn ja Sydänpiirin hankekin on. 
 LEADER-rahoituksen ongelmana kylien kannalta on se, että se on tarkoitettu 
vain erillisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen, eikä sen avulla pystytä 
pyörittämään pidempiaikaista toimintaa. Ajatuksena onkin, että kun erilaisten 
projektien kautta saatu kehittämistoimenpide on saatu päätökseen, yhteisöt 
pystyisivät itse sen jälkeen paremmin harjoittamaan kylän kehittämistä omin 
voimin. Tämän hankkeen aikaansaamat toiminnot ovat sellaisia, joita kylät 
hyvin voivat itse pitää yllä – emme lainkaan hämmästy, jos vaikka Muholassa 
10 vuoden päästä edelleen kokoonnutaan elokuvailtaan.

Kyläyhteisöjen luonteen muuttuessa myös yhteisöllisyys on erilaista kuin 
ennen. Ihmisten paikkaan sitoutuminen on vähentynyt ja paikallisuus yksi 
monista identiteetin lähteistä. Kylät ovat myös avoimempia yhteisöjä kuin 
ennen, eivätkä kylien väliset rajat ole enää niin selkeitä. Kylillä järjestettäviin 
tapahtumiin ovat tervetulleita sekä naapurikyläläiset että kesäasukkaat. 

Sosiaalisen median myötä myös kaukana asuvat entiset kyläläiset tai mök-
kiläiset pystyvät osallistumaan halutessaan paikalliseen yhteisön elämään. 
Digitalisaatio on muuttanut paikallisyhteisöjen vuorovaikutuksen luonnetta. 
Vaikka kasvokkaisen kommunikaation merkitys on vähentynyt, on kehitys 
tuonut myös uusia mahdollisuuksia kylien tiedottamistoimintaan ja yhteyk-
sien ylläpitämiseen. Kylän tapahtumien markkinointi ei edellytä enää niinkään 
taloudellisia resursseja, vaan esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntäminen 
on enemmänkin kiinni käyttäjien tahdosta ja taidoista. Myös kylän sisäinen 
kommunikaatio tapahtuu yhä enemmän verkossa. Tätä ilmiötä erityisesti JAMK 
koulutusorganisaationa voi hyödyntää. 

Kylätoiminnan resurssit ovat kasvaneet Leader-rahoituksen kautta, mutta 
samalla myös kyläyhteisöjen vastuualueet ovat laajentuneet. Tämä heijas-



34 JAMK

tuu siihen, miten esimerkiksi maaseutupolitiikassa puhutaan kyläyhteisöistä. 
Kulttuuriperinnön säilyttämisen lisäksi puhutaan kulttuurin tuotteistamisesta, 
kyläsuunnitteluun on tullut uusia sisältöjä, kuten turvallisuus, palveluntuotanto 
ja liiketoimintasuunnittelu. Kylähankkeiden myötä paperityö ja byrokratia ovat 
lisääntyneet, mikä usein myös uuvuttaa paikallisia toimijoita. Kylätoiminta on 
myös lähidemokratiaa ja tiedolla johtamista. Kyläyhdistykset ovat parhaita pai-
kallisten tarpeiden asiantuntijoita ja he toimivat kylien äänenä kuntien sisällä. 

Vaikka kylätoiminnan sisällöt ovat muuttuneet virallisemmiksi ja vastuut 
ovat kasvaneet, perustuu se kuitenkin yhä vapaaehtoisuuteen ja talkootyöhön 
eli paikallisten ihmisten haluun toimia oman kylänsä puolesta. Aktiivisuuden 
ytimenä on paikallisten ihmisten motivaatio ja sitoutuminen yhteisönsä elä-
vänä pitämiseen.

KYLÄYHDISTYKSET HYVINVOINNIN EDISTÄJINÄ

Maakuntauudistuksessa kuntien vastuulle tuleva hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen korostaa ennalta ehkäisevää toimintaa. Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen lisäksi olisi tärkeää tunnistaa entistä tehokkaammin erilaisten ongelmien 
ennaltaehkäisyn merkitys. 

Tuula Helneen ym. (2012) käyttämä kestävän hyvinvoinnin käsite avaa 
tätä hyvinvoinnin moniulotteista luonnetta. Hyvinvointi koostuu neljästä toi-
siinsa kietoutuneesta ulottuvuudesta. Having-ulottuvuus sisältää materiaaliset 
resurssit, kuten taloudellisen toimeentulon. Loving-ulottuvuuteen kuuluvat 
tärkeät ihmissuhteet, yhteenkuulumisen kokemuksen ja rakkauden. Being-
ulottuvuus taas korostaa sitä, miten ihminen tarvitsee eheää kokemusta maail-
massa olemisesta. Doing-ulottuvuus tarkoittaa vastuullista ja mielekästä toi-
mintaa ja tekemistä. Laaja hyvinvoinnin määritelmä tuo hyvin esille sen, miten 
eri tavoin kylätoiminnalla voidaan edistää kyläläisten hyvinvointia, ja samalla 
myös terveyttä. 

Having-ulottuvuus tarkoittaa kaikkia materiaalisia elinolosuhteita ja reu-
naehtoja, joita tarvitaan, että pystytään elämään hyvinvoivaa elämää. Kyläyh-
teisöjen kohdalla korostuvat palvelut ja infrastruktuuri, jotka mahdollistavat 
maaseudulla asumisen. Vesi- ja tieosuuskunnat ovat esimerkkejä siitä, miten 
maaseutualueilla on totuttu järjestämään välttämättömiä elinoloja vapaaehtoi-
sen kansalaistoiminnan kautta. Kylätoiminnassa on ollut myös palvelujen ke-
hittämistä edistäviä hankkeita, Keski-Suomessa mainittakoon Nuorisoseurojen 
Palvelutuuli-hanke, jonka antimina Pihlajavedellä toimii monitoimipiste kirjas-
toineen ja elintarvikekauppoineen kuudetta vuotta, ja Muurasjärveläisiä palve-
lee kylällä lastenneuvola kaksi kertaa kuussa. Materialististen elinolosuhteiden 
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järjestämisessä kuntien ja paikallisyhteisöjen yhteistyö on avainasemassa. 
Niin ikään Muurasjärvellä Pihtiputaan kunta kunnosti kauppakiinteistön, jossa 
aloitti yksityinen yrittäjä, jonka lainan kyläläiset takasivat. Mukana olivat siis 
kaikki kolme sektoria: julkinen, yksityinen ja kolmas sektori.

Loving-ulottuvuus tarkoittaa kylien kohdalla erityisesti yhteisöön ja paik-
kaan kohdistuvaa tunnesidosta sekä sitä kautta rakentuvia ihmissuhteita. 
Yhdessä tekeminen rakentaa ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ja ehkäisee 
yksinäisyyden kokemusta ja syrjäytymistä. Yhteisöllinen tekeminen ei kui-
tenkaan ole pelkästään yksittäisiä ihmisten välisiä suhteita, vaan myös itse 
yhteisöön liittyvä kylähenki on tärkeää. Yhteisöllisyyden kokemisesta on tullut 
valitettavasti yhtä harvinaisempaa, ja kyläyhteisöt tarjoavat ihmisille mahdol-
lisuuksia kokea tällaista yhteenkuuluvuutta. Kylien yhteisissä ponnistuksissa 
konkreettiset saavutukset eivät ole aina se tärkein asia, vaan yhteishengen ja 
yhteisöllisyyden rakentuminen voi olla joskus yhtä merkittävää. 

Being-ulottuvuus tarkoittaa eheää kokemusta maailmassa olemisesta. 
Paikallisyhteisöissä on mahdollisuus kokea osallisuutta ja tunnetta kuuluvansa 
johonkin. Paikallinen identiteetti ja juuret lisäävät ihmisten hyvinvointia erityi-
sesti sen takia, että ne tarjoavat tietoisuutta omasta ”paikasta”, mistä tulen 
ja kuka olen. Juurten kasvattamisen merkitystä olisi tärkeää pohtia erityisesti 
lasten ja nuorten kohdalla. Miten synnyttää kokemus kyläläisyydestä ja kuu-
lumisesta yhteisöön? Erilaiset luontoon ja ympäristöön liittyvät hankkeet ra-
kentavat ihmisten luontoyhteyttä, jolla on myös hyvinvointia lisäävä vaikutus. 
Esimerkiksi retkeilyalueiden ylläpito ja yhteiset patikkaretket kuten Korpilahden 
pohjoisten kylien jokasyksyinen Korpijotos. 

Kylätoiminta edistää erityisesti doing-ulottuvuutta eli se antaa mahdolli-
suuden yhdessä tekemiseen ja laajempaan vaikuttamiseen oman kylän ke-
hittämisen kautta. Digitalisoituvassa maailmassa konkreettinen kasvokkain 
tapahtuva yhdessä tekeminen ei ole enää itsestään selvää, vaan sille pitää 
luoda erityisiä tiloja ja tilaisuuksia eli mahdollistaa ihmisiä kohtaamaan toi-
sensa. Kylätoiminta on ennen kaikkea konkreettista yhteisöllistä tekemistä 
oman kylän elinvoimaisuuden ja kyläläisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

KUMPPANUUKSIEN TÄRKEYS

Paikallisten yhdistysten toimintaedellytysten vahvistaminen sekä lisää yk-
silöiden kokemaa hyvinvointia, että ehkäisee sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tarvetta. Kyläyhdistyksissä ja muissa paikallisissa järjestöissä on valtava 
potentiaali edistää maaseudulla asuvien hyvinvointia, mutta ne eivät pysty 
siihen yksin.
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Muuttuvassa maakuntarakenteessa olisikin tärkeää, että kyläyhdistykset 
tunnistettaisiin tärkeinä yhteistyökumppaneina. Kuntasuhde on näistä mer-
kittävin. Kylien ja kuntien keskinäisen suhteen lujittaminen oli yksi kylätoimin-
taliikkeen perustamisen taustalla olevista tavoitteista jo 1970-luvulla, mutta 
sen toteutumiseen on vielä matkaa. Kyläläisten näkökulmasta suhde kuntaan 
rakentuu turhan usein taisteluasetelmana kyläkoulujen ja muiden palvelujen 
puolesta. Kunnilla on myös petrattavaa siinä, miten ne huomioivat kyläalueet 
osana kehittämisstrategioitaan. 

Kyläyhdistykset edistävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä erityisesti en-
nalta ehkäisemällä yksinäisyyden ja osattomuuden kokemusta. Kylätalot ja 
muut yhteiset paikat tarjoavat mahdollisuuden myös muille toimijoille, kuten 
kunnille, seurakunnille ja muille alueiden järjestöille, toteuttaa erilaisia toimin-
toja ja palveluja. Tässä Sykettä Kylässä -hanke onnistui erinomaisesti. Samalla 
Sykettä Kylässä -hanke auttoi Keski-Suomen Kylät ry:n Kyläsuunnitelmalla 
eteenpäin -hanketta kannustamalla kyliä kohti suunnitelmallisempaa toimintaa. 

Keski-Suomen kylät ry kiittää Sykettä kylässä -hanketta kylien elävöittä-
misestä ja hyvästä yhteistyökumppanuudesta.

LÄHTEET

Helne, T., Hirvilammi, T. & Laatu, M. 2012. Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla. 

Helsinki: Kela.

Kumpulainen, K. 2012. Kylätoiminta ja aktiivisen kylän tuottaminen. Jyväskylä: Jy-

väskylän yliopisto.

Kumpulainen, K. 2016. Kulttuuri elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen rakentajana. 

Janus. Teemanumero 4/2016 Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus. 

Kumpulainen, K. 2018. Kylät tulevaisuuden paikallisyhteisöinä. Maaseudun Uusi Aika 

2- 3/2018. Maaseutupolitiikan antologian juhlanumero. 

Laukkanen-Abbey, R. 2014. Ei ole kylätie hiljainen. Palvelutuuli-hankkeen loppujul-

kaisu, sosiaalinen tilinpäätös. Suomen Nuorisoseurat ry, Keskisuomen aluetoimisto.  

https://nuorisoseurat.fi/wp-content/uploads/2017/08/palvelutuuli_loppuraportti_1.

pdf.

https://nuorisoseurat.fi/wp-content/uploads/2017/08/palvelutuuli_loppuraportti_1.pdf
https://nuorisoseurat.fi/wp-content/uploads/2017/08/palvelutuuli_loppuraportti_1.pdf


Toiminta seitsemällä hankekylällä

LUKU

3 



38 JAMK

RANTAKYLÄ, KARSTULA
Susanna Nurmeksela

Karstulan Rantakylä lähti ensimmäisenä pilottikylänä mukaan Sykettä Kylässä 
-hankkeeseen ja toiminta siellä käynnistettiin keväällä 2016. Rantakylä on n. 
150:n asukkaan kylä, jossa toimii vuonna 1992 perustettu kyläyhdistys. Matkaa 
kuntakeskukseen tulee hieman yli 10 km. Hankkeen alkaessa Rantakylällä ei 
ollut säännöllistä toimintaa. Kyläyhdistys kokoontui muutaman kerran vuo-
dessa ja järjesti satunnaisesti pieniä tapahtumia, kuten uimarannan siivous-
talkoot sekä puurojuhlan. Kyläläisten kokoontumispaikkana toimii Rantakylän 
koulu, josta koulutoiminta lakkautettiin vuonna 2017. Koulu on tällä hetkellä 
kunnan omistuksessa. 

Hankkeen avajaistapahtuma järjestettiin maaliskuussa 2016 ja se keräsi 
kyläkoululle nelisenkymmentä kylän kehittämisestä kiinnostunutta. Rantaky-
läläisten into ja motivaatio kylän kehittämiseen oli alusta alkaen suurta. Jo 
hankkeen avajaistapahtumassa moni kyläläinen ilmoittautui vapaaehtoiseksi 
vertaisohjaajaksi käynnistettäviin harrastekerhoihin. Kylällä käynnistyi naisten 
ja miesten käsityöpiirit, porinapiiri sekä yhteislaulutilaisuudet vertaisohjaajien 
vetämänä. Näiden lisäksi hanke järjesti kylällä erilaisia tapahtumia ja asian-
tuntijavierailuja, ja pian toimintakalenterissa oli tapahtumia jokaiselle viikolle. 
Myös koulumummot ja -papat toimintaa käynnisteltiin ja se koettiin erittäin 
mieluisaksi, mutta valitettavasti toiminta loppui kyläkoulun lakkauttamisen 
myötä. Ryhmissä ja tapahtumissa riitti hyvin kävijöitä ja osallistujia tuli myös 
kylän ulkopuolelta. Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen todettiin, 
että toimintaa on ollut jo vähän liikaakin. Vastuu toiminnan pyörittämisestä oli 
samojen muutamien ihmisten harteilla, ja osallistujamäärätkin hiipuivat. Pää-
tettiin vähentää toiminnan määrää ja säilyttää mukana vain ne, jotka koettiin 
kyläläisille tärkeimmiksi. 
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Kuvat 4 ja 5. Naisten käsityöpiirissä kudottiin tumppuja ja töppösiä keskosvauvoille. 
Nämä yli 200 käsityötä lahjoitettiin Keski-Suomen keskussairaalan vastasyntyneiden 
teho-osastolle joulukuussa 2016. (Kuvat: Susanna Nurmeksela)
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Ajatus bingotoiminnan käynnistämisestä oli muhinut kyläläisten mielessä jo 
hankkeen alusta lähtien ja vuoden 2016 lopulla kyläyhdistys päätti lähteä 
kokeilemaan bingon pyörittämistä. Käynnistysapua toiminnan aloittamiseen 
saatiin kannonjärvisiltä, joilla oli pitkä kokemus bingotoiminnasta omalla kyläl-
lään. Hyvällä kylien välisellä yhteistyöllä bingotoiminta saatiin vauhdilla käyntiin 
ja osallistujia on riittänyt siitä lähtien 50–90 henkilöä. Bingo vakiintui osaksi 
kyläyhdistyksen järjestämää toimintaa ja tällä hetkellä sitä järjestetään joka 
toinen viikko, poislukien loma-ajat. Bingosta saadut tuotot käytetään kyläläis-
ten hyväksi, mm. yhteisten virkistyspäivien järjestämiseen. 

Kuva 6. Rantakylän bingoon on kokoontunut parhaillaan jopa 90 pelaajaa. (Kuva: 
Raimo Matilainen)

Tapahtumia Rantakylällä on paljon ja tämä vaatii resursseja myös tarjoilujen 
pyörittämiseen. Rantakylällä on esimerkillisesti tehty keittiötyövuorolista, johon 
kaikille halukkaille on merkattu vastuuvuorot tarjoilujen järjestämiseen tapah-
tumissa. Vapaaehtoisia on saatu mukaan hyvä määrä, eikä tarjoiluvastuu osu 
yhdelle henkilölle kuin 1–2 kertaa puolessa vuodessa. 
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Hankkeen myötävaikutuksella Rantakylästä on tullut erittäin aktiivinen kylä, 
joka tarjoaa kyläläisille toimintaa viikoittain ja johon tullaan viihtymään myös 
pitkän matkan päästä. Hankkeen päätyttyä ainakin bingotoiminta, käsityöpiirit 
ja yhteislaulutilaisuudet jatkuvat. Lisäksi kylällä aiotaan jatkossakin järjestää 
yksittäisiä tapahtumia, kuten joulujuhlat, kesätapahtumat ja erilaiset talkoot. 
Syksyllä 2018 Rantakylällä kokeiltiin elokuvailtaa ja se sai kylätalolle muka-
vasti myös lapsiperheitä. Elokuvailtoja aiotaan järjestää myös jatkossa. Huo-
lenaiheena on kyläkoulun kohtalo ja se, säilyykö koulu kyläläisten käytössä. 
Yhteinen kokoontumispaikka on edellytys aktiivisen kylätoiminnan jatkamiselle 
ja kylän elinvoimaisuuden säilymiselle. 

SYKETTÄ RANTAKYLÄLLÄ

Toiminta:

1. Naisten ja miesten käsityöpiirit
2. Porinapiiri
3. Yhteislauluillat
4. Asiantuntijaluennot: terveysluento/maalaislääkäri Tapani Kiminkinen, 

Apetta aivoille-ilta, Digitaidot haltuun -kurssi, Kylähullun pähkäilyt
5. Bingo
6. Biljardi
7. Kuntoilu pururadalla
8. Kahden sukupolven yhteiset iltapäivät – koulumummot/-papat
9. Rantakylä -KINO
10. Eri aiheiset teemapäivät: puutarhan hoito, uimarannan siivoustalkoot, 

koulun pihan siivoustalkoot, hemmottelu- ja hyvinvointi-ilta, tupailta, 
luontoliikuntapäivä, keilausiltapäivät, teatterimatkat, turvallisuuspäivä, 
ideatyöpaja käsityön harrastajille, Pysy pystyssä-tunne pulssisi -ilta, 
tutustumiskäynti Muholan kylälle

Onnistumisia:

1. Naiset kutoivat satamäärin myssyjä, töppösiä ja mustekaloja 
keskosvauvoille. Lahjoitus tehtiin Keski-Suomen keskussairaalan 
vastasyntyneiden teho-osastolle ja samalla koko kyläporukka teki 
jouluisen matkan Jyväskylään.

2. Naiset kutoivat 22 paria Suomi 100 vuotta -aiheisia sukkia Karstulan 
pelastuslaitoksen miehille. Sukat luovutettiin paloaseman avoimien ovien 
päivänä.

3. Miehet tekivät Suomi 100 -merkeissä Miljoona linnunpönttöä 
-kampanjassa 100 linnunpönttöä.
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4. Eri teema-aiheiset tapahtumat ovat koonneet kyläläisiä vauvasta vaariin.
5. Kaksi kertaa kuukaudessa järjestetyt bingoillat ovat keränneet koululle 

50–70 osallistujaa/ilta myös naapurikunnista, kuten Kyyjärveltä, 
Saarijärveltä, Äänekoskelta ja Soinista. 

6. Vapaaehtoistoimin järjestetyt kahvitukset kaikkiin tapahtumiin.

Epäonnistumisia:

1. Vähän enemmän olisimme halunneet mukaan kaikkeen toimintaan 
myös nuoria ja lapsiperheitä. Odotamme, että Rantakylä -KINO korjaa 
tavoitteemme. Biljardin pelaamisen alkuvaiheet toivat mukaan jonkin 
verran myös nuoria.

Mitä jäi käteen:

1. Haluamme edelleen asua maaseudun rauhassa. Meillä on omalla 
kylällämme kaikki, mitä tarvitsemme: meillä on metsää ja vettä, meillä on 
viljaa ja marjoja, meillä on lehmiä ja sikoja, meillä on teitä ja latuja, meillä 
on toisemme ja kotimme. Mitä meillä ei ole, sen voimme hakea. 

2. Ulkopuolisilta on tullut viestiä, että kylällä käydessä aistii välittämisen 
hengen, sen, että välitämme sekä toisistamme että ympäristöstämme.

3. Bingoillat ovat tulleet jäädäkseen, ne yhdistävät eri kylien asukkaita ja 
tuovat kylälle tuloja yhteisten tapahtumien järjestämiseen, jotka taas 
lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Onnistunut tapahtuma – bingoilta

Bingo on maailman pelatuimpia onnenpelejä, ja sen suosio nettipelinäkin 
kasvaa kohisten. Bingoa on helppo pelata, aivot saavat sopivasti työtä, peli 
tuo oman jännityksensä ja voittoja saa pienelläkin rahalla. Bingossa tavoittaa 
myös yhteyden muihin pelaajiin.

Bingo ei kuollut, vaikka sen kulta-aika olikin 70-luvulla. Bingo ei kuollut, sillä 
me pienen kylän asukkaat päätimme pelata bingoa omalla koulullamme. Kaikki 
meistä ei edes osannut pelata, mutta kaikkeahan oppii, vanhanakin. Ja suosio 
yllätti. Ensin pelaamme hajabingoa ja pikkukulmia, sitten yhtä riviä ja pitkää 
bingoa ja lopuksi kolmea riviä. Jännitys on huipussaan, kuka ensimmäisenä 
huutaa sanan ”bingo”. Palkintoina on elintarvikkeita ja lahjakortteja. Paikalla 
on jopa 90 pelaajaa ja koulun piha on täynnä autoja. – Aikamoinen saavutus 
pienelle kylälle. – Väliajalla tarjoamme kyläläisten itsetekemiä pullia ja tietysti 
kahvia sekä kuumia makkaroita. Ja loput pullat menevät kuin tulisille hiilille 
kotiin viemisinä.

Bingo on tullut Rantakylälle jäädäkseen. Ja me kaikki kyläläiset nautimme 
hedelmiemme satoa yhteisillä teatterimatkoilla.
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MUHOLA, KINNULA
Susanna Nurmeksela 

Muholan kylä Kinnulassa oli toinen hankkeen pilottikylistä ja se lähti mukaan 
toimintaan keväällä 2016. Asukkaita kylällä on reilu 200, minkä lisäksi alueella 
on paljon vapaa-ajan asukkaita, jotka tuovat lisää elämää kylälle etenkin kesä-
aikaan. Kuntakeskukseen on matkaa n. 10 km. Hankkeen käynnistyessä Mu-
holassa järjestettiin jo paljon säännöllistä toimintaa ja kylä näyttäytyi aktiivisena 
myös ulkopuolisille. Päävastuu kylätoiminnan järjestämisestä on kyläyhdistyk-
sellä, Muholaseuralla. Kylätoiminnan sydän on vanha hirsirakenteinen kylä-
koulu, joka on Muholaseuran omistuksessa. Tämä monitoimitaloksi kutsuttu 
paikka tarjoaa hienot puitteet järjestää suuriakin tapahtumia. Muholassa toimii 
aktiivisesti Mutti-teatteri, joka valmistelee vuosittain menestyneitä kesäteatteri-
esityksiä. Kylällä toimii myös Muholan jalkapallokerho. Hankkeen käynnistyessä 
kylällä toimi kyläkoulu, mutta se lakkautettiin vuonna 2017. Bingotoiminta on 
Muholassa pitkäaikainen perinne ja sitä järjestetään viikoittain ympäri vuoden. 

Kuva 7. Muhola isännöi hankekylien tapahtumapäivää elokuussa 2018. (Kuva: Su-
sanna Nurmeksela)
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Avajaistapahtuma toukokuussa 2016 keräsi suuren määrän osallistujia, ja 
ideoita kylän kehittämiseksi saatiin paljon. Yhteisellä päätöksellä päätettiin 
käynnistää Muholan aamukahvit joka toinen viikko, mihin kutsuttiin alusta-
jaksi eri yhdistysten sekä julkisen sektorin toimijoita. Aamukahvit muutettiin 
myöhemmin päiväkahveiksi, mutta toiminnan sisältö säilyi samana: ennak-
koon sovitun vierailijan alustus jostakin aiheesta, leppoisaa kahvittelua ja 
vapaamuotoista rupattelua. Myös liikuntatuokioita toivottiin ja ne päätettiin 
sisällyttää päiväkahveihin. Aluksi liikuntatuokiot olivat hankevetoisia, mutta 
myöhemmin ohjaaja saatiin järjestymään Kinnulan kunnan vapaa-aikatoimen 
kautta. Päiväkahveilla vieraili hankkeen aikana mm. Kinnulan kirjasto, Kinnulan 
seurakunta, Viitasaaren sydänyhdistys, Kinnulan kuuloyhdistys, Sydän-Suo-
men Diabetesyhdistys, Tunne Pulssisi -hanke, Keski-Suomen muistiyhdistys, 
Apetta aivoille -hanke ja Maaseudun sivistysliitto. Osallistujia päiväkahveilla 
oli noin 8–20.

Kuten muillakin kylillä, Muholassa koettiin haastavana saada lapsiperheitä 
mukaan toimintaan. Tähän haasteeseen pyrittiin vastaamaan käynnistämällä 
kylällä omat elokuvaillat, MuholaKINO. Ensimmäisessä MuholaKINOssa oli 
useita kymmeniä osallistujia ja se tavoitti hyvin myös lapsiperheitä. Kyläseura 
huolehti elokuvien esitysluvat ja järjesti tilaisuuksiin teemaan sopivan buffetin. 
Elokuvaillat vakiintuivat nopeasti osaksi kylän toimintaa ja niitä järjestetään 
monitoimitalolla edelleen joka kevät ja syksy. 
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MuholaKINOn tiedote keväältä 2017.

Muholan kylätoiminta oli jo ennen hanketta hyvin aktiivista ja siksi uutta sään-
nöllistä toimintaa haluttiin käynnistää melko maltillisesti. Myös Muholassa toi-
minnan pyörittäminen on pitkälti samojen ihmisten vastuulla ja heille kasautuva 
työmäärä kasvaa helposti kohtuuttoman suureksi. Muholassa keskityttiinkin 
säännöllistä toimintaa enemmän järjestämään yksittäisiä tapahtumia, koska 
niiden todettiin vetävän hyvin väkeä. Osallistujia tuli lähes aina myös naapu-
rikyliltä ja kuntakeskuksesta. Aivan hankkeen alkuvaiheessa kylällä järjestet-
tiin Iloinen kesäpäivä -tapahtuma yhteistyössä Koko Suomi leikkii -hankkeen 
kanssa. Päivä oli erittäin onnistunut ja kokosi monitoimitalolle useita kymmeniä 
kyläläisiä ja erityisesti lapsia isovanhempineen. Tapahtumassa oli erilaisia pe-
lejä ja leikkejä, nallesairaala, kirpputori sekä terveysmittauksia. 

Toinen erityisen hyvin onnistunut tapahtuma oli Naisten ilta huhtikuussa 
2018. Illan alustajina toimivat Yksissä -hankkeen asiantuntijat, jotka johdatte-
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livat naisten hyvinvointiin liittyviin aiheisiin. Tämän jälkeen osallistujat pääsivät 
tutustumaan lähialueen yrittäjiin ja tekemään pieniä ostoksia. Mukana oli kau-
neushoitolayrittäjä Kinnulasta, alusvaate-esittelijä, korumyyjä ja kosmetiikka-
esittelijä. Ilta keräsi paikalle yli 50 naista ja tapahtuma oli erittäin onnistunut 
niin yrittäjien kuin osallistujien näkökulmasta. 

Muholassa ollaan kokeneita tapahtumanjärjestäjiä ja kyläyhdistyksessä on 
mukana todellisia kylätoiminnan konkareita. Kylätoiminta säilyy epäilemättä 
erittäin aktiivisena myös hankkeen päätyttyä, mutta uusia toimijoita kaivattai-
siin mukaan täälläkin, jotta kylä säilyttää elinvoimaisuutensa. Tulevaisuuden 
haasteena on aktivoida mukaan nuorempaa sukupolvea ja jakaa vastuuta 
laajemmalle joukolle kyläläisiä.

SYKETTÄ MUHOLASSA

Vuoden 2016 keväästä olemme tehneet Syke -hankkeen kanssa yhteistyötä. 
Taisimme olla ensimmäisten joukossa, kun hanke lähti liikkeelle. Monia asioita 
on tehty. Hankkeen ansiosta meillä on ollut luennoitsijoina mm. Maalaislääkäri 
Kiminkinen, Lääkäri Risto Laitila ja paljon muita. On ollut Miesteniltaa, 
Naisteniltaa, Jumppaa, Iltapäiväkahvit, MuholaKINO, Perinneruokapäivä ym. 
Markkinoinnin hanke on hoitanut ja auttanut kyläyhdistystä.

Tapahtumia on ollut joskus viikolla niin paljon, että vapaaehtoiset työntekijät 
tunteneet lievää väsymistä. Nyt kun hanke lopettaa voi kysyä, mitäs nyt? 
Meille on jäänyt hyvä ”sapluuna” käytettäväksi tulevaisuudessa. Muholan 
Seura kiittää yhteistyöstä ja toivottaa vetäjille kaikkia hyvää ja kaunista ja 
kivaa. ”Kahvipannu kuumana jos käytte projektin jälkeen täälläpäin”. 

Terv. Muholan poppoo Olavi, Marjatta, Mirva, Asko, Jaana, Harri, Jarkko, Aila ja 
muut kyläläiset.
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VASTINKI, KARSTULA
Ulla Teppo

Vastingin kylällä Karstulassa on 118 taloutta ja lähimmät palvelut löytyvät 
Karstulasta reilun kymmenen kilometrin päästä. Koulun toiminta loppui tällä 
kylällä 2015 eikä kylältä tällä hetkellä löydy mitään palveluja. Hankkeen toi-
minta Vastingilla alkoi keväällä 2017.

Vastingilla on ollut toimiva Nuorisoseura jo vuodesta 1919. Nuorisoseura 
on järjestänyt monen tyyppisiä tapahtumia ja lisäksi on ollut harrastaja-
teatteritoimintaa. Kokoontumispaikkana on nuorisoseurantalo Ahjola, jota on 
viime vuosien aikana remontoitu talkoovoimin Leader-rahoituksella. Mittava salin 
remontti saatiin valmiiksi keväällä 2018 juuri ennen harrastajateatterin näytäntö-
kauden alkua. Tilojen remontti /saneeraus jatkuu edelleen ja talon vuokrakäytön 
toivotaan tämän jälkeen lisääntyvän. Teatteritoiminnan lisäksi nuorisoseura on 
perinteisesti järjestänyt talvi- ja kesätapahtumia, pääsiäiskokkoja ja joulujuhlia.

Kuva 8. Vastingilla tehtiin terveydentilaa ja liikuntatottumuksia kartoittava testi. 
(Kuva: Ulla Teppo)
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Säännölliset kerhot alkoivat hankkeen alussa ja ovat kokoontuneet noin kerran 
kuukaudessa. Vastingilla on koko hankkeen ajan toiminut käsityö-, kokki- ja 
liikuntakerho ja liikuntakerhoa lukuun ottamatta niissä on ollut vertaisohjaajat. 
Vastingilla säännöllinen kerhotoiminta on vetänyt vähäisesti osallistujia, joista 
suurin osa on ollut työelämän ulkopuolelta. Kuitenkin näillä osallistujilla on 
ollut innostusta tulla mukaan ja puolivuosittain pidettyjen kyläraatien pää-
töksellä toimintaa on aina jatkettu. Käsityökerhossa alkuinnostuksen jälkeen 
keväällä 2018 toiminnassa mukana olevien määrä väheni ja syksyllä edelleen 
mukaan tuli vain jokunen osallistuja. Vaikka toteutusta oli kyläraadissa mietitty 
ja ajateltu tehtäväksi jotain isompaa kylätalolle, ei innostusta kuitenkaan tähän 
riittänyt. Syynä tähän voi olla mielenkiinnon puute tai se ettei sama ohjaaja 
enää halunnut ottaa vetovastuuta ja uutta vetäjää ei löytynyt. Kylien käsityö-
kerhoilla on saman tyyppinen tilanne myös Rantakylällä ja Kannonjärvellä. 
Mielenkiinnon herättämiseksi eri kylien käsityökerhoihin kutsuttiin ulkopuolinen 
ohjaaja Taitokeskuksesta Saarijärveltä kevät- ja syyskaudella 2017. Hän ohjasi 
valituista aiheista jollakin menetelmällä toteutetun käsityön. Lisäksi kaikkien 
kylien käsityöharrastajille järjestettiin Saarijärven Taitokeskuksessa yhteinen, 
ohjattu käsityöiltapäivä, jonka teeman oli makrameetekniikka.

Kuva 9. Potkukelkkaviesti Vastingin Talvitapahtumassa. (Kuva: Ulla Teppo)
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Liikuntakerhossa kokeiltiin yhden kevätkauden ajan kerhon toteuttamista il-
tapäivisin, koska suurin osa osallistujista oli työelämän ulkopuolella. Päivätoi-
minta ei muuttanut osallistujamäärää ja kokeilun jälkeen päädyttiin seuraavalla 
toimintakaudella jatkamaan iltatoimintaa, jotta aika sopisi kaikille. Syksyn 2018 
lopulla liikuntakerhon vetovastuu siirtyi vertaisohjaajille ja osallistujaryhmä 
pysyi ennallaan.

Kokkikerhossa mielenkiintoa pyrittiin herättämään valitsemalla aiheita eri 
kohderyhmille ja tiedottamaan niistä etukäteen toimintakalenterissa. Esimer-
kiksi ennen kevään valmistujaisjuhlia aiheena oli voileipäkakku, miehille suun-
niteltiin Äijäruoka-ilta ja perinteitä ylläpidettiin valmistamalla karjalanpiirakoita. 
Kokkikerhon toiminnassa ajateltiin, että tärkeää on tiedottaa etukäteen kunkin 
kerran aihe, jotta osallistuja voi näistä valita haluamansa oman mielenkiinnon 
pohjalta.

Hankkeen ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat Vastingilla vetivät vaih-
televasti osallistujia. Hyvinvointi-ilta, jossa paikalliset hyvinvointipalveluja 
tuottavat yrittäjät ja erilaiset tuote-esittelijät toivat omat palvelunsa kylälle, 
oli yksi paljon mielenkiintoa herättänyt tapahtuma. Hyvinvointi-illassa sai pi-
kakampaamopalveluita ja pikajalkahoitoja sekä pystyi hankkimaan vaikkapa 
uusia vaatteita tai koruja. Muissa teematapahtumissa kuten muistiterveys, 
sydänterveys tai sähköiset terveydenhuoltopalvelut oli koolla joukko näistä 
aiheista kiinnostuneita ja palaute eri teematapahtumista oli positiivinen.

Hankkeen jälkeen Vastingilla on vahva tahto mennä kylän toiminnan kehit-
tämisessä eteenpäin. Perinteiset Vastingin tapahtumat tulevat varmasti säily-
mään ja säännöllinen harrastustoiminta kokoaa kyläläisiä yhteisen tekemisen 
pariin jatkossakin.
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SYKETTÄ VASTINGILLA (nuorisoseuran puheenjohtaja Hannu Patamaa) 

Vastinki on alueellemme tyypillinen kylä. Ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa. 
Lapsiperheitä on vähän. Rakennemuutos on vähentänyt maatilojen määrää, 
ja korvaavia työpaikkoja ei ole syntynyt. Viimeinen kauppa lopetti viime 
vuosituhannen lopussa, ja koulu sulki ovensa muutama vuosi sitten. Kylällä 
toimii ensi vuonna 100 vuotta täyttävä nuorisoseura ja metsästysseura. 
Nuorisoseura on vuosittain järjestänyt joitakin tapahtumia, ja lähes joka vuosi 
teatteriesityksiä. Nuorisoseuran oma talo on käytössä ympäri vuoden, ja sitä 
on kunnostettu suurimmaksi osaksi talkoovoimin. 

Sykettä kylässä -hankkeeseen lähdettiin pilotiksi, koska nuorisoseuralla oli 
halukkuutta lisätä talon käyttöastetta ja harrastusmahdollisuuksia kyläläisille. 
Hankkeen myötä saatiin käynnistettyä uutta, viikoittaista toimintaa, mm. 
liikuntakerho, kokkikerho ja käsityökerho. 

Hankkeen myötä yhteisöllisyys on selvästi lisääntynyt kylällämme. Kerhojen 
vapaaehtoisvetäjät ovat ottaneet vastuuta toiminnan pyörittämisestä. Mukaan 
on tullut sellaisia osallistujia, jotka eivät ole kovin usein aiemmin olleet mukana 
yhteisissä tapahtumissa. Illoissa on ollut hyvä tunnelma, ja yhdessäolo on 
useinkin ollut merkityksellisempää kuin se, mitä saadaan aikaan. 

Osallistujia eri toimintoihin olisi saanut toki olla enemmänkin. Erityisen 
hyvä oli, että tapahtumista meni postin mukana tieto koteihin. Tosin saattoi 
tietysti käydä niin, että tiedotetta ei tullut laitettua talteen, ja näin ollen 
tapahtumista ei tiedetty riittävästi. Jotenkin olisi pitänyt saada puskaradio 
toimimaan tehokkaammin. Monelle kyläläiselle varmasti oli tarpeen tieto, että 
kylällä tapahtuu jotakin, vaikka ei itse ole saanutkaan lähdetyksi mukaan. On 
kuitenkin jokin elonmerkki.

Sykettä kylässä -hanke on herättänyt ajatuksia uudenlaisesta ”matalan 
kynnyksen” toiminnasta. Eri aktiviteetteja ei tarvitse aina olla ammattilaisten 
ohjaamassa. Porukalla voidaan tehdä kiinnostavia asioita yhtä hyvin. 
Kokemusta ja osaamista löytyy varsin monilta elämän alueilta. Toivottavasti 
saamme jatkettua toimintakeskiviikkojamme jatkossakin. Erityisen tarpeellista 
tämä on siksikin, että eläkeläisten määrä lisääntyy, ja syrjäytymisriski on 
ilmeinen, ellei toimintamahdollisuuksia ole tarjolla.
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KANNONJÄRVI, KANNONKOSKI
Kirsi Kauko

Kannonjärven kylä sijaitsee Kannonkosken eteläosassa, noin 13 km keskus-
tasta. Asukkaita Kannonjärvellä on noin 200 ja loma-asuntoja noin 90 kpl. 
Kesäisin asukasluku moninkertaistuu lomalaisten saapuessa mökeillensä 
kesän viettoon.

Kannonjärveläiset ovat aktiivisesti mm. kunnostaneet uimarantaa, ra-
kentaneet grillikodan ja remontoineet yhteiseen käyttöön Kylätalo Toimelan. 
Toimelan omistaa Kannonkosken työväenyhdistys ja hallinnoi Kannonjärven 
kylätoimikunta.

Kylällä toimi jo ennen hankkeen alkua Kannonjärven Kyläyhdistys. Kokoon-
tumispaikkana toimii kyläyhdistyksen vuokraama kylätalo Toimela. Kylällä on 
toiminut jo vuosia Virtapiiri. Kannonjärven kylän avajaistapahtuma pidettiin 
marraskuussa 2016 ja Kannonjärvi onkin yksi ensimmäisenä hankkeeseen 
mukaan tulleita kyliä. Avajaiset keräsivät paikalle paljon väkeä. Vertaisohjaa-
jatoiminnasta kiinnostuneita oli paikalla avajaisissa ja toiminnan suunnittelu 
lähti hyvin käyntiin. 

Säännöllinen toiminta kylällä käynnistyi helmikuussa 2017. Kalenterissa 
oli mm. vertaisohjaajan vetämänä koko kylän käsityöpiiri sekä osittain vertais-
ohjaaja vetoisesti (hanke apuna) liikunta- ja peli -illat. SYKEtupailtoja pidettiin 
hankkeen toimesta noin kerran kuukaudessa. Aiheina niissä mm. Saarikan 
sähköiset palvelut, maallikkoensiapu sekä sydän terveyden edistäminen ja 
sydänterveys. Muita tapahtumia olivat mm. karaoke, pilkkikilpailut, pääsiäis-
kokko ja yhteislaulajaiset sekä hyvinvointi-ilta (alueen yrittäjät).

Toiminta jatkui säännöllisenä koko kesän 2017. Viikoittain ohjelmassa 
oli vaihtelevasti tupailtaa, käsityökerhoa, liikuntaa, eri teemoilla tapahtumia, 
lauluiltaa sekä retki teatteriin. Toimintaan pyrittiin saamaan mukaan myös ke-
säasukkaat. Hankkeen myötä kyläyhdistyksen toiminta jämäköityi ja mukaan 
saatiin uusia toimintamuotoja. Hanke auttoi tapahtumien tiedottamisessa sekä 
mainonnassa. Vertaisohjaajia kylällä oli vain kaksi.

Syksyllä 2017 kyläläisten toimesta todettiin, että säännölliset kerhot 
eivät vedä osallistujia. Sen sijaan että järjestetään säännöllisiä viikoittaisia 
kerhoja, on parempi keskittyä kertaluontoisiin tapahtumiin. Syksyllä järjes-
tettiin mm. sieniretki, lauluilta, halloween -juhla, terveysilta (alueen yrittä-
jät mukana) sekä Pop Up -hoitola (ei onnistunut). Käsityökerho kokoontui 
kerran kuukaudessa.
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Toimintaa järjestettiin hankkeen tukemana keväällä 2018. Hanke auttoi 
tiedottamisessa ja järjesti tapahtumia. Käsityöpiiri (vertaisohjaaja) ja Lavis-
lavatanssijumppa (kansalaisopisto) olivat ainoita säännöllisiä tapahtumia. 
Lisäksi järjestettiin kertaluonteisia tapahtumia kyläläisten toiveiden mukaan. 
Ohjelmassa oli mm. Kylähullun pähkäilyt-motivoiva monodialogi (Keski-Suo-
men Kylät ry), Aivoterveysilta (K-S Muistiyhdistys), Talvinen ulkoilutapahtuma 
(kyläyhdistys), Hygieniapassikoulutus sekä suuren suosion saanut Äijä-ilta 
(miesten hyvinvointi-ilta).

Kyläyhdistyksen järjestämiä tapahtumia haluttiin lisätä syksyllä 2018. 
Hankkeen roolia pyrittiin vähentämään ja kyläyhdistyksen toimintaa vahvis-
tamaan. Syksyllä kylällä järjestettiin hankkeen toimesta Turvallisuuspäivä, 
Digitaidot haltuun -kurssi sekä toistamiseen suosittu Äijäilta.

Kyläyhdistyksen toimintaan on jo ennen hankkeen alkua kuulunut vahvasti 
bingon pitäminen. Se tulee jatkumaan myös hankkeen jälkeen. Hankkeen 
myötä kylälle jäävät elämään toivottavasti myös muut tapahtumat. 

Kuva 10. Kannonjärven avajaistilaisuudessa puhui maalaislääkäri Kiminkinen. (Kuva: 
Emmiina Vertanen)
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SYKETTÄ KANNONJÄRVELLÄ

Alkusysäys

Sykettä Kylässä -hankkeeseen pääsimme mukaan ensimmäisten kylien 
joukossa, syyskuussa 2016. Innolla odotimme, että saamme uusia ideoita 
ja työkaluja kylämme asukkaiden ja mökkiläisten viihtyvyyden lisäämiseksi. 
Kyläyhdistyksen hallitus oli juuri kokenut ”nuorennusleikkauksen” ja uusia 
suuntia etsittiin toiminnalle.

Avajaistapahtumassa oli vetonaulana maalaislääkäri Kiminkinen, joka 
houkutteli paikalle runsaasti uusia kasvoja kylältämme. Kyläläiset antoivat 
vinkkejä, joiden pohjalta ruvettiin järjestämään säännöllistä toimintaa. 
Kalenterit alkoivat nopeasti täyttyä eri liikunta- ja käsityökerhoista, tupailloista 
sekä muista tapahtumista.

Tähdenlento

Kun kerhoja ja tapahtumia alettiin suunnitella, niin into oli valtava. Kaikenlaista 
mukavaa oli tulossa ja nyt meillä oli tarjota erilaisia tapahtumia kaikille 
ikäluokille. Kylätalo keskeisellä paikalla, sinne helppo tulla ja tarvittavat 
välineet ja opastus järjestetty. 

Alkuinnostus oli lupaava; katiskoita ja käsitöitä tehtiin, eri-ikäiset jumppasivat, 
mutta puolen vuoden kuluttua kävijämäärät olivat tippuneet puoleen ja ennen 
uutta toimintavuotta 2018 paikalle ei välttämättä tullut ketään vetäjän lisäksi. 
Oli aika tehdä muutoksia, joten vähensimme kerhojen määrää huomattavasti. 
Tänä vuonna on keskitytty enimmäkseen teemakerhoihin esim. pääsiäis- ja 
jouluaskartelu. Liikuntakerho on vaihtunut ulkoilutapahtumiksi esim. pihaleikit.

Vetonaulat

Vaikka kerhotoiminta ei oikein ottanut tuulta purjeisiin, niin yksittäiset 
tapahtumat vetävät porukkaa mukaan. Osallistujista suurin osa on muilta 
paikkakunnilta, mutta heidän kauttaan on sana levinnyt mukavista, 
onnistuneista ja hyvin järjestetyistä tapahtumista. Näihin tapahtumiin 
osallistuvat myös mökkiläiset, joita kylällämme on paljon varsinkin kesäaikaan. 

Plussat

Ideoita hankkeelta odotettiin ja niitä myös saatiin. Monenlaista toimintaa 
järjestettiin ja sitten tehtiin omat ratkaisut mikä toimii ja millä sapluunalla. 
Hanke järjesti erilaisia tietoa/taitoa tarjoavia tapahtumia useiden 
asiantuntijoiden opastuksella ja ne olivat mielenkiintoisia. 
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Erään tapahtuman innoittamana kylätalolle hankittiin defibrillaattori ja sen 
käyttöä on opastettu halukkaille useaan otteeseen. Hankkeen toimesta 
kyläläiset saivat tapahtumista esitteitä suoraa kotiin ja me aktiivit saimme ajan 
tasalla olevaa sähköpostia. Tieto on kulkenut hyvin ja joidenkin tapahtumien/
kerhojen osanottajien vähyys ei ole ainakaan markkinoinnista ollut kiinni. 

Tarjolla oli myös hankekylien yhteisiä tapaamisia, joihin osallistuimme 
mahdollisuuksien mukaan. Näistä kerroista on jäänyt mieleen se, että meillä 
pienillä kylillä on samanlaisia ongelmia etsiä keinoja asukkaiden palvelujen 
lisäämiseksi ja heidän viihtyvyytensä parantamiseksi. Ero oli se, että mikä 
vetää porukkaa toisella kylällä, ei välttämättä toimi jollakin toisella kylällä. 
Jokaisen on kokeilemalla löydettävä ne omat, toimivat toimintamallit.

Miinukset

Tapahtumien lisääntyessä hallituksen jäsenten työtehtävät lisääntyivät myös. 
Alkoi olla välillä hankalaa järjestellä omia aikataulujaan, koska monella meistä 
on muitakin harrastuksia vapaa-aikaa jakamassa. Vetovastuuta yritettiin 
tarjota muillekin kyläläisille – tuloksetta. Useat sanovat, että osallistuvat 
tapahtumiin mielellään, mutta eivät halua itse sitoutua järjestämään niitä.

Suurin osa hankkeen alussa suunnitelluista asioista tapahtui, mutta toive 
kylätalkkarin hankkimisesta ei toteutunut. Se taisi unohtua kaikilta osapuolilta 
toiminnan viedessä mennessään.

Loppuyhteenveto

Hanke mahdollisti meille erilaisten tapahtumien kokeilut. Nähtiin mikä vetää 
ja mikä ei. Todettiin, että kylätalo on sopiva paikka järjestää monenlaista, 
mutta ne ketkä haluavat ja kykenevät harrastamaan, ovat löytäneet sopivaa 
tekemistä Kannonkoskelta. Karstulasta tai Saarijärveltä. Tästä syystä karsittiin 
nopeasti pois tapahtumat/kerhot, joihin ei tullut osallistujia ja keskitettiin 
voimamme sellaisiin, joihin tuli osanottajia. 

Positiivista palautetta ollaan saatu paljon parin viime vuoden aikana. 
Kannonjärven näkyvyys on lisääntynyt ja sitä pidetään aktiivisena kylänä. 
Järjestämämme yksittäiset tapahtumat esim. pääsiäiskokko, pilkkikilpailut, 
ja bingo ovat suosittuja. Uutta miesten iltaa on toivottu ja digikurssille on 
ilmoittautuneita jo 13. Osallistujat ovat enimmäkseen muualta, kuin omalta 
kylältä, mutta tuntuu hienolta, että kiinnostus ulottuu yli kuntarajojen. Silloin 
ollaan onnistuttu ja se on palkinto tekemästämme työstä.
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Kylätaloa ollaan sisustettu, pihaa laajennettu ja kyläläisten vapaaseen 
käyttöön on rakennettu huvimaja, jossa voi käydä paistamassa makkaraa. 
Kylän uimarantaa on kunnostettu ja sitä on nyt mukava käyttää. Iso juhlateltta 
oli myös hankintalistallamme ja sitä vuokrataan edulliseen hintaan. Lisäksi 
lentopallokenttä pystytettiin Toimelan pihaan ja sitä muutamat mökkiläiset 
ovatkin käyttäneet innokkaasti. Sisätiloissa on myös pöytätenniksen 
pelaaminen mahdollista. 

Talkoolla on paljon tehty yhteisen hyvän eteen ja yhteisöllisyyden tunne 
on lisääntynyt näistä lukuisista puuhastelukerroista, sillä usea kyläläinen/
mökkiläinen kävi ”kantamassa kortensa kekoon”. Huvimaja onkin 
konkreettinen esimerkki siitä, mitä ollaan porukalla saatu aikaan ja mistä 
voimme nauttia pitkään. Kyläyhdistys tilasi kesäksi kaksi paikallista 
nuorta ”kesäduunaria” tekemään pieniä hommia kylätalolla, sen pihassa ja 
yleisellä uimarannalla. Työsuhteeseen liittyvät asiat hoidettiin yhteistyössä 
Kannonkosken 4H-yhdistyksen kanssa. Kesäduunareitten työpanos vähensi 
huomattavasti hallituksen jäsenten työtunteja ja oli hienoa työllistää nuoria 
omalta kylältä.

Hankkeen vaikutus ei vielä näy, mutta kun muutama vuosi mennään eteenpäin, 
niin sitten voidaan katsoa taaksepäin ja mietti missä oltiin, missä ollaan nyt ja 
mihin ollaan menossa. Tulevaisuus Kannonjärvellä, mitä se on ja mikä silloin on 
kyläyhdistyksen rooli. 

Kannonjärven kyläyhdistys ry:n puolesta
Tanja Ikonen, yhdistyksen sihteeri, mökkiläinen, syntyjään kannonjärvinen
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KIMINKI, KARSTULA
Kirsi Kauko

Kimingin kylä sijaitsee Karstulan kunnassa valtatie 13:n varrella. Asukkaat 
ovat pääosin maatilallisia. Väestö vanhenee eikä lapsiperheitä ole montaa.

Kimingin kylällä toimi ennen hanketta kaksi yhdistystä: Kimingin kyläyh-
distys sekä Kimingin Nuorisoseura. Näin ollen kylältä löytyi myös kaksi erillistä 
kokoontumispaikkaa: Kimingin kylätalo sekä Nuorisoseuran talo (Uittokal-
lio). Kylällä on ollut paljon vakiintuneita kylätapahtumia ja toimintaa (virtapiiri 
joka toinen viikko, kansalaisopiston liikunta, näytelmät, musiikkitapahtumat). 
Yhdistysten toiminta on ollut Kimingillä aktiivista. Oikarin kylällä järjestettiin 
harvakseltaan Maamiesseuran tapahtumia ja Purolan kylällä ei ollut aktiivista, 
kyläläisten yhteistä toimintaa.

Hankeyhteistyö alkoi keväällä 2017. Avajaistapahtuma keräsi hyvin väkeä. 
Avajaisissa suunniteltiin hankevetoisesti kolmen kylän yhteistä säännöllistä toi-
mintaa. Ensimmäinen toimintakalenteri tehtiin syksylle 2017, jolloin käynnistyi 
säännöllisenä käsityökerhoja (Kylätalolla ja Nuorisoseurantalolla, Suomi 100 
Kalevala -virkkaus) sekä hankevetoisesti muutaman kerran karaoke -kurssi 
ja kekri -kurssi, joka huipentui kekri -juhlaan. Kertaluonteisena tapahtumana 
järjestettiin hyvinvointiyrittäjien Pop Up -hoitola, mutta se ei kerännyt osallis-
tujia. Muutos aiempaan oli, että yhteinen tekeminen oli organisoidumpaa kuin 
ennen hanketta. Hanke auttoi tiedottamisessa sekä tuki yhdistysten yhteistä 
tekemistä.

Keväällä 2018 uutena säännöllisenä toimintana kylällä aloitti kirjallisuuspiiri, 
joka kokoontui kaksi kertaa kuukaudessa. Käsityökerho kokoontui kerran vii-
kossa. Virtapiiri jatkoi toimintaansa, samoin jatkoivat kansalaisopiston jumpat. 
Karstulan Evankelisen Opiston opiskelijat järjestivät keväällä Kimingillä kaksi 
”KEO leijailee” -tapahtumaa 70 -vuotiaan opiston kunniaksi. Tapahtumissa oli 
toiminnallista yhdessäoloa kaiken ikäisille. Tapahtumat olivat pidettyjä ja niille 
toivottiin jatkoa. Lisäksi kertaluonteisina tapahtumina järjestettiin laskiais rieha, 
pääsiäistapahtuma, ”Kylähullun pähkäilyt” -motivoiva monodialogi (Keski-
Suomen kylät ry) sekä hankkeen toimesta Turvallisuuspäivä yhteistyössä 
Keski-Suomen Pelastuslaitoksen ja Suomen Punaisen Ristin Karstulan ensi-
apuryhmän kanssa.

Kesällä 2018 Kimigin kylän toiminta oli erittäin aktiivista ja tapahtumia jär-
jestettiin koko kesän (Uittokallio ROCK, Kiminki Triathlon) yhdistysten toimesta. 
Karstulan kunnan liikuntatoimi järjesti kylällä Liikkuvan kyläkierroksen, missä 
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kylälle lahjoitettiin liikuntavälinekassi kyläläisten käyttöön. Syksyllä kylällä jat-
koivat tutut säännölliset toiminnat, kuten käsityöt ja kirjallisuuspiiri. Yksittäisinä 
tapahtumina kylällä järjestettiin Kekri-juhla, Ihmissuhdeilta (Yksissä-hanke) 
sekä Digitaidot haltuun -kurssi. Hankkeen jälkeen kylälle jäävät elämään 
 ainakin käsityökerho, kirjallisuuspiiri ja syksyinen kekri-juhla.

SYKETTÄ KIMINGILLÄ

SYKE-projektin ollessa loppusuoralla on aika muistella mitä meidän kyläämme 
tämä projekti toi tullessaan. 

Ensinnäkin tuli hyvä tunne siitä, että joku/jotkut ovat kiinnostuneita mitä 
meille kuuluu ja miten voimme kehittää kyläämme. Luomme uusia verkostoja. 
Yllättävää oli todeta alussa, kuinka paljon löysimme asioita, joita voisimme 
yhdessä kylässämme tehdä. Sykkeen ansioista ainakin kaksi pysyvää piiriä 
jäi elämään eli käsityöpiiri ja kirjallisuuspiiri. Meidän kylällähän toimi KIKEO eli 
Kimingin seudun kehitysosuuskunta ja siinä olemme me kylän väki aika tavalla 
mukana. Halua olisi varmasti monenlaiseenkin, mutta alkaa jo olla hieman 
liikaa aktiviteetteja tällä hetkellä. SYKE kuitenkin oli oikein tervetullut, koska 
saimme ikään kuin uutta virtaa ja ideoita + USKOA toiminnan jatkumiseen. 
Yhteisöllisyys on paljon antavaa ja ihmistä tukevaa. Tunnet itsesi tarpeelliseksi 
ja tärkeäksi. Arvostat naapureitasi ja kyläsi luontoa, rakennuksia. 

Kiitos teille kaikille kuluneesta ajasta! Yritämme pitää itsemme touhussa 
mukana ja kylämme elävänä.

Kyläläisten puolesta,
Ulla Oikari
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KUMPULA, KYYJÄRVI
Ulla Teppo

Kumpulan kylässä Kyyjärvellä on 66 taloutta. Kylällä on aktiivisesti toiminut 
vuodesta 1997 Kumpulan kyläseura ry, jolla on ollut vastuu monen tyyppisestä 
toiminnasta kylällä. Ympäri vuoden toteutettuja tapahtumia ovat olleet erilaiset 
lauluillat, kesätapahtumat, talkoot ja vuosittain järjestettävä Metsolan hiihto. 
Aktiivinen ja yhteisöllinen toiminta kylällä on voinut jatkua, kun Kyyjärven kunta 
on antanut kyläkoulun lakkauttamisen jälkeen Kumpulan koulun tilat kylä-
seuran käyttöön. Tilanteeseen tuli muutos aivan hankkeen päätösvaiheessa 
koulun tilojen tullessa myyntiin. Kumpulan kyläseura teki rohkean päätöksen 
ja osti koulun itselleen ja yhteiset toimitilat saatiin säilytettyä.

Kuva 11. Vertaisohjaajan vetämä keppijumppa. (Kuva: Minna Haapakoski)
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Hankkeen myötä syksyllä 2017 kylällä alkoi hyvin aktiivisesti säännöllinen ker-
hotoiminta. Koululla sijainneet ilmakivääriammunnan harjoituslaitteet otettiin 
uudelleen käyttöön ja ammuntakerho alkoi kokoontua kaksi kertaa kuukau-
dessa. Tähän toimintaan saatiin mukaan myös nuoremman polven ampujia. 
Musiikkikerho jatkoi Kumpulassa entuudestaan vireää musiikin harrastustoi-
mintaa ja liikuntakerho saatiin hankkeen avustamana pyörimään kerran kuu-
kaudessa. Seuraavalla toimintakaudella keväällä 2018 nämä kerhot jatkoivat 
edelleen vertaisohjaajien vetäminä.

Kumpulassa toimintaa ovat järjestäneet myös Kyyjärven kansalaisopisto 
(käsityöt) ja yhteistyössä seurakunnan kanssa on osallistuttu mm. Joulun 
lapsi -keräyksen toteuttamiseen. Hanke järjesti eri yhteistyötahojen kanssa 
kylälle erilaisia teemailtoja kuten sienikurssi, Kyläkartalla (MSL), muistiterveys 
ja hyvinvointi. Lisäksi kylällä toteutettiin kaikille avoin Turvallisuuspäivä sekä 
naisille suunnattu Naisen sydän-ilta. Naisten illassa näyttäytyi Kumpulan vahva 
yhteisöllisyys, kun lämminhenkisen tilaisuuden tarjoilun hoitivat kylän miehet 
musiikkiesityksen kera. Kumpulan kyläseuran aktiivisesta otteesta hyvänä 
esimerkkinä on heidän oma Kumpulan kuvakirja-projektinsa, jonka rahoitta-
miseksi järjestettiin muun muassa hyväntekeväisyys konsertti.

Kumpulan kylässä kerhotoiminnassa luovuttiin syksyllä 2018 ilmakivääri-
ammunnasta ja musiikki toiminnasta säännöllisesti toteutettuina. Innostuksen 
laantuminen ja muun aktiivisen toiminnan lisääntyminen vähensivät osallis-
tujajoukkoa ja näitä harrastuksia päätettiin jatkaa satunnaisesti kiinnostuk-
sen mukaan. Kylän väki kokoontuu joka tapauksessa aktiivisesti vaihtelevien 
teemojen mukaan.

Hankkeen päättyessä Kumpulassa suunnitellaan Kyläseuran omistukseen 
hankitun talon saneerausta hankerahoituksella. Virkeä ja aktiivinen Kumpulan 
kyläseura jatkaa varmasti monimuotoista ja kulttuuripitoista toimintaa tulevina 
vuosina ja pitää Kumpulan kylän sykkivänä ja elinvoimaisena.
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Kuva 12. Kumpulan kesän avajaiset musiikkiesitysten ja makkaranpaiston merkeissä. 
(Kuva: Anssi Ohranen)
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SYKETTÄ KUMPULASSA

Tämä kylä on pieni, n. 80 asukasta.

Ikärakenteeltaan iäkästä, mutta vireää.

Kokoontumispaikkana meillä on ollut kyläkoulu, jonka johdosta toiminta 
on ollut aktiivista jo koulun loppumisen jälkeen vuodesta 1998. Koululla 
on kokoontunut kyläseura kyläiltoineen, joulujuhlineen, kansalaisopiston 
käsityöpiirit ja miesten ampumaharjoitukset, hirvipeijaiset vuosittain, 
seurakunnan tapahtumia ja ym. Yhteisiä talkoita on järjestetty usein koulun 
kunnon ylläpitämiseksi niin sisä- ja ulkotiloissa. Niissä on yleensä ollut runsas 
osallistumis-innostus.
 
Vuoden 2017 alussa silloinen kunnanjohtaja Eero Ylitalo kertoi 
mahdollisuudesta lähteä mukaan syke-hankkeeseen. Ja sehän veikin 
mukanaan monenlaisiin mukaviin tapahtumiin.

 • Syksyinen sieni-ilta haperoineen ja tatteineen oli yleisömenestys
 • Tv lääkäri Risto Laitilan luento oli antoisa, samoin kun sydänpiirin 

monipuolinen tietopaketti.
 • Muisti-illassa saimme hyviä vinkkejä oman muistin harjaannuttamiseksi.
 • Kevään ulkoliikunta ja talven jumppahetket olivat mukavia yhteisiä hetkiä 

kunnon ylläpitämiseksi.
 • Musiikki- ja ammuntakerhot kokoontuivat koululla säännöllisesti.
 • Keväinen villiyrttikävely keräsi osallistujia kauempaakin. Saimme paljon 

uusia ideoita luonnon kasvien käyttöön.
 • Turvallisuuspäivän anti oli erittäin monipuolinen, mutta monien 

päällekkäisyyksien vuoksi osallistumismäärä jäi vähäiseksi. Samoin kävi 
myös kylävierailun Kinnulassa.

 • Valtakunnallinen kylähullu Matti Hämäläinen vieraili kylällämme ja pähkäili 
maailman menoa.

 • Marraskuussa olisi vielä tiedossa naistenilta
 
Oman kylämme projektina jatkamme Kumpula kuvakirjan tekoa.
 
Kylämme on ollut hyvin yhteisöllinen jo ennen Syke-hanketta. 
Mutta entistä rohkeampina lähdemme nyt uusiin haasteisiin ja ideoihin.
 
Terv. Kumpulan kyläseura
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LOKAKYLÄ, KIVIJÄRVI
Ulla Teppo & Kirsi Kauko

Lokakylä sijaitsee Kivijärven kunnassa, noin 50 km etäisyydellä Kivijärven 
kunnan keskustasta. Matkaa Kannonkosken keskustaan on noin 20 km ja 
Viitasaarelle 35 km. Vuonna 2004 Lokakylällä ja läheisellä Talviaislahdella oli 
yhteensä noin 270 asukasta. Kesäasukkaita kylässä on lisäksi noin 500.

Lokakylän asukkaiden kokoontumistiloina on aikoinaan toiminut Lokakylän 
Pienviljelijäyhdistyksen omistama Toukola, joka on nyt huonossa kunnossa 
ja talvet kylmillään. Kylältä puuttui kokonaan kokoontumispaikka talvisin eikä 
pienviljelijäyhdistyksellä ole ollut toimintaa lainkaan viime vuosina. Virtapiiri, 
ikäihmisten virikekerho, on sen sijaan kokoontunut pienellä porukalla jo kym-
menen vuoden ajan. Kunta on antanut Kivijärven rannalla sijaitsevan alun perin 
kalan käsittelyyn tarkoitetun huoltorakennuksen kyläläisten käyttöön. Tila ei 
kuitenkaan sovellu isompien tapahtumien pitopaikaksi.

Hankkeen avajaistilaisuus sekä toiminnan ideointitapahtuma pidettiin 
Lokakylällä keväällä 2017. Kesällä kylällä järjestettiin lauluiltoja ja syksyllä 
hyvinvointi-ilta. Nämä tapahtumat innostivatkin kyläläisiä kokoontumaan run-
saslukuisesti vuosien hiljaiselon jälkeen. Hanke organisoi ja tuki tapahtumien 
järjestämisessä sekä tiedottamisessa. Yhteistyössä Keski-Suomen Kylät ry:n 
kanssa kerrottiin kyläläisille kyläsuunnitelman tekemisestä. Lokakylällä kaivat-
tiin kipeästi kyläläisten organisoitumista ja toiminnan herättämistä. Lokakylän 
kyläaktivaattoreita osallistui syksyllä järjestettyyn kyläaktivaattoreiden päivään 
sekä tammikuussa 2018 pidetylle opintoretkelle. 
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Kuva 13. Lokakylän lauluilta kokosi väkeä ympäri maakuntaa. (Kuva: Ulla Teppo)

Lokakylällä ei ole hankkeen aikana järjestetty säännöllistä toimintaa Virtapiirin 
kokoontumista lukuun ottamatta. Hanke vieraili virtapiirissä sydänterveystee-
malla keväällä 2018 sekä on organisoinut kyläläisten apuna kylälle yksittäisiä 
kesän ajan tapahtumia, kuten laulajaiset. 

Lokakylällä hankkeen tukemana on saatu kyläläisten aktivoituminen alul-
leen. Syksyllä 2018 Lokakylän ympärivuotiset ja kesäasukkaat yhdistivät voi-
mansa ja kunnostivat talkoovoimin kylän uimarannan. Pienviljelijäyhdistyksen 
johtoon tarttuivat uudet henkilöt ja uusia suunnitelmia on lähivuosille jo tehty. 
Kerhotoimintaa käynnistellään Kannonkosken hyvinvointivastaavan kanssa ja 
yhteistyötä kaavaillaan myös Kannonkosken Maa- ja kotitalousnaisten ja 4H 
Kannonkosken kanssa. Pienviljelijäyhdistyksen taloa aiotaan jatkossa pitää 
myös talvikäytössä ja syksyn ohjelmassa on mm. joulumyyjäiset. Lokakylällä 
on nyt hiljaiselon jälkeen ryhdytty innokkaasti kehittämään kaikkien kylän 
asukkaiden yhteistä toimintaa, ja uskoa kylän elinvoimaisuuden lisäämiseen 
löytyy jälleen.
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SYKETTÄ LOKAKYLÄLLÄ

Virtapiirissä pohdittiin Sykettä Kylässä-hankkeen merkitystä

 • kyläläisten aktiivisuus ja tyytyväisyys lisääntynyt
 • tapaamisissa on ollut paljon naurua ja iloa
 • yhdessäolon myötä naapurista huolehtiminen on lisääntynyt
 • kyläläiset ovat lähteneet liikkeelle
 • on saatu hyvää asiallista tietoa useista asioista, esim. terveydestä
 • asioille tullut jatkuvuutta
 • on tavattu tapahtumissa muiden kylien väkeä
 • mieleen jääneitä tapahtumia

 ~ lauluillat sekä Lokakylässä että Talviaislahdessa
 ~ Kylähullun vierailu
 ~ Muholan kylätapahtuma

Syke-hanke kylässämme antoi hieman toivoa, herätellen uupuneita saamaan 
uutta puhtia. Kokoonnuttiin laulamaan ja tarkistamaan kuntoa, rupateltiin niitä 
näitä Kylähullun seurassa. Monenlaista koulutusta oli myös tarjolla, osanotto 
vaimeaa, syytämme vain itseä. Kiitos näistä virikkeistä, saimme pienen kipinän.

Yhdessä nyt puuhastella, karkottaa pois ikävän.

Tässäpä joitakin ajatuksia
terveisin Eila



Yhteistyö yrittäjien, yhdistysten  
ja muiden hankkeiden kanssa

LUKU

4 
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Sykettä Kylässä -hankkeen yhtenä tavoitteena oli rakentaa yhdistysten, pk-
yritysten ja julkisen sektorin toimijaverkostoa, joka tukee kylätoiminnan ke-
hittämistä. Hanke järjesti kylillä paljon tapahtumia eri toimijoiden yhteistyönä. 
Tavoitteena oli tuoda lähialueen toimijoita tutuksi keskenään ja samalla roh-
kaista kyliä hyödyntämään alueensa yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisia toimijoita 
osana kylätoimintaa. 

TAULUKKO 1. Sykettä Kylässä -hankkeen yhteistyötahot
Yhdistykset Yritykset Hankkeet Julkinen sektori / 

Muu taho
Karstulan seudun 
sydänyhdistys ry

Kunnon Syke Oy Apetta aivoille Karstulan kunta

SPR Saarijärvi Karstulan Apteekki KanDee Kivijärven kunta
SPR Karstula Kiertävä kampaaja 

Pirjo Oksanen
Yksissä Kannonkosken 

kunta
SPR Viitasaari Eila Design Terhokerho Kinnulan kunta
Mannerheimin 
lastensuojeluliitto

me&i -edustajat Kyläsuunnitelmalla 
eteenpäin

Kyyjärven kunta

Martat Taitokeskus Aivia Kylähullu Maaseudun 
sivistysliitto

Maa- ja 
kotitalousnaiset

Taitokeskus 
Saarijärvi

Koko Suomi leikkii Karstulan 
evankelinen opisto

Keski-Suomen 
Kylät ry

Pala-Aitta Karstula Kinnulan 
seurakunta

Keski-Suomen 
Muistiyhdistys ry

Kauneushoitola 
Fiinixi

Kinnulan kunnan 
kirjasto

Sydän-Suomen 
Diabetesyhdistys 
ry

Forever Living 
-edustaja

Saarikka

Viitasaaren 
seudun 
Sydänyhdistys ry

PXC-underwear 
-edustaja

Keski-Suomen 
Pelastuslaitos

Kinnulan 4H Kyyjärven 
fysikaalinen 
hoitolaitos

Rantakylän koulu

Karstulan 4H Hoitola Villakinnas
Kinnulan 
Kuuloyhdistys ry

Aurinkoaitta
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TAULUKKO 1. jatkuu
Jyväskylän Latu Psykoterapeutti 

Pauli Pääkkönen
Rantakyläyhdistys 
ry

Jalkahoitaja 
Helena Ropponen

Muholaseura ry TerveysHovi
Kannonjärven 
kyläyhdistys ry

Erävaris, 
Kymönkoski

Vastingin 
nuorisoseura

Versona Oy

Kimingin 
nuorisoseura
Kimingin 
kyläyhdistys ry
Kumpulaseura ry
Lokakylän 
pienviljelijäyhdistys
SPR Kinnula
Maatiaismartat
Kinnulan 
Muistiyhdistys
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YHTEISTYÖ YRITTÄJIEN KANSSA
Susanna Nurmeksela

Yhteistyö yrittäjien kanssa käynnistettiin heti hankkeen alkuvaiheessa. 
 JAMKilta saimme asiantuntija Pauliina Silvennoisen suunnittelemaan ja to-
teuttamaan yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Toiminnan kokeilu käyn-
nistettiin järjestämällä Rantakylällä Hyvinvointi-ilta ”Hetki irti arjesta”, johon 
kutsuttiin lähialueen yrittäjiä mukaan esittelemään palveluitaan, myymään tuot-
teitaan sekä tekemään lyhyitä hoitoja. Mukana illassa oli viisi yrittäjää sekä 
paikallinen sydänyhdistys. Yrittäjät tarjosivat mm. 15 min. jalkahoitoja, shock-
waves-hierontaa sekä pikaparturitöitä ja myynnissä oli mm. apteekkituotteita, 
kosmetiikka, koruja ja vaatteita. Ilta onnistui hyvin. Erityisesti erilaiset hoidot 
kiinnostivat kävijöitä ja niihin muodostui jopa jonoa. Yrittäjät pitivät tapahtu-
maa hyvänä kokemuksena ja olivat innostuneita tekemään yhteistyötä myös 
jatkossa. Samantyyppisiä hyvinvointi-iltoja järjestettiin hankkeen edetessä 
myös Kannonjärvellä ja Vastingilla ja ne olivat jälleen pidettyjä ja onnistuivat 
hyvin. Samat yrittäjät olivat mukana useammassa hankkeen järjestämässä 
tapahtumassa, mikä on osoitus hyvin toimivasta yhteistyöstä. 

Kuvat 14 ja 15. Yrittäjät tarjoavat palveluitaan Rantakylän Hyvinvointi-illassa. (Kuvat: 
Susanna Nurmeksela) 
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Kyläläisiltä tuli toive saada hyvinvointipalveluja omalle kylälle. Hanke vastasi 
tähän toiveeseen kokeilemalla pop up -tyylisiä hyvinvointipalveluita Kannon-
järvellä, Rantakylällä ja Kimingillä. Pop up- hoitolassa oli tarjolla hierontaa, 
parturipalveluja ja terveysmittauksia, ja kyläläiset saivat varata näihin ajan 
etukäteen. Toiminta ei kuitenkaan herättänyt kiinnostusta eikä ajanvarauksia 
tullut kuin muutamia. Syynä tähän saattoi olla mm. se, että kyläläiset ovat 
tottuneita hakemaan palvelut kirkonkylältä muun asioinnin yhteydessä. Lisäksi 
hyvin monella on tuttu paikka, esim. kampaaja tai hieroja, joilla ovat tottuneet 
käymään. Omalla kylällä tarjottava palvelu saattoi tuntua vieraalta eikä siihen 
osattu tarttua. Ehkä, jos pop up- hoitola olisi ollut tarjolla useamman kerran, 
asiakkaat olisivat pikkuhiljaa löytäneet palveluntarjoajan luokse. Hankkeen 
puitteissa tätä ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan eivätkä yrittäjät nähneet 
mielekkäänä tuottaa palveluita, joille ei ole kysyntää. 

Yrittäjien kannalta palveluiden siirtäminen sivukylille on haasteellista. 
Hyvinvointiyritykset ovat usein hyvin pieniä eikä resurssit riitä pitämään 
avoinna kivijalkatoimipistettä ja lisäksi tarjoamaan palvelua jossain  muualla. 
Ilta- aikaan järjestettävät tapahtumat taas tarkoittavat väistämättä pitkiä työ-
päiviä eikä niistä saatu hyöty korvaa ajallista panosta. Yrittäjät pitivät pää-
asiassa hyvänä kertaluonteisia tapahtumia, joissa saivat tuoda esille omia 
palveluja ja tuotteitaan, mutta säännöllinen palveluntuottaminen sivukylille 
nähtiin haastavana.
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YHTEISTYÖ MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA
Susanna Nurmeksela & Kirsi Kauko

KYLÄSUUNNITELMALLA ETEENPÄIN -HANKE JA KYLÄHULLU 
-HANKE

Keski-Suomen Kylät ry on ollut Sykettä Kylässä -hankkeen tärkeä yhteistyö-
taho läpi koko hankkeen. Yhteistyötä on tehty paljon ja hankkeella on ollut 
ilo saada Keski-Suomen Kylät ry:n kautta paljon tapahtumia kylille ja sisältöä 
erilaisiin tapahtumiin. Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -hanke on ollut mukana 
mm. Turvallisuuspäivissä tarjoten kyläyhdistyksille tietoa ja apua kyläsuun-
nitelman tekoon, kyläturvallisuuden parantamiseen sekä auttanut myös mm. 
rahoituksiin ja kiinteistöjen hankintoihin liittyvissä asioissa. 

Valtakunnan virallinen Kylähullu Matti Hämäläinen on ilahduttanut kylien 
asukkaita motivoivalla monodialogillaan jokaisella hankekylällä vuoden 2018 
aikana. Kylähullun pähkäilyt -esitys on ollut poikkeuksetta erittäin pidetty ja 
se on saanut paljon hyvää palautetta. 

YKSISSÄ-HANKE

Yksissä-hankkeen tavoitteena on vahvistaa maatalousyrittäjien ja muiden 
maaseudulla asuvien parisuhteiden hyvinvointia sekä lisätä yksinelävien maa-
seudulla asuvien ihmisten henkistä hyvinvointia. Hanke järjestää parisuhde- 
ja sinkkutapahtumia ja tarjoaa maksuttomia terapeutin tilakäyntejä. Sykettä 
Kylässä -hanke ja Yksissä -hanke järjestivät yhteistyönä monta onnistunutta 
tapahtumaa hankekylillä. Erityisen onnistuneita ovat olleet Naisten illat Mu-
holassa keväällä 2018 sekä Kumpulassa syksyllä 2018. 

APETTA AIVOILLE – AVAIMIA AIVOTERVEYTEEN 

Apetta Aivoille – avaimia aivoterveyteen -hanke on käynnistynyt 1.2.2017 
ja jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa 
Keski-Suomen maakuntien aikuisväestön (50+) tiedollisia ja taidollisia valmiuk-
sia aivoterveyden edistämisessä ja muistisairauksien ennaltaehkäisyssä sekä 
kehittää ja tuoda näkyväksi aivo- ja ravitsemusterveyttä tukevia työkaluja eri 
kohderyhmille. Hankkeen toimintamuotoja ovat tiedottavat tapahtumat, toi-
minnalliset vierailut ryhmiin, toiminnalliset ravitsemus- ja ruokaryhmät, Apetta 
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Aivoille -näyttely ja -materiaalisalkku, aivo- ja valtimoterveyttä sekä aivopul-
mailua yhdistelevä materiaalituotanto sekä vapaaehtoistyön tukeminen. Apetta 
Aivoille -hanke on vieraillut toiminnallisten aivopulmailutehtäviensä kanssa 
useammalla SYKE -hankkeen kylällä (mm. Muholan päiväkahvit, Lokakylä 
ja Kiminki).

Kuva 16. Apetta Aivoille -hanke Kinnulan Pakkaspäivän piristys -tapahtumassa. 
(Kuva: Kirsi Kauko)

KANDEE, KANSALAISTEN TAIDOT JA DEFIBRILLAATTORIT 
MAASEUDUN KARTALLE 

KanDee – osata elvyttää eli kansalaisten elvytystaidot ja defibrillaattorit maa-
seudun kartalle -hanke toimi Keski-Suomessa maaseutuväestön keskuudessa. 
Hankkeen keskeisimmät yhteistyökumppanit olivat Keski-Suomen pelastus-
laitos, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoito, SPR, Keski-Suomen kylät 
ja sydänyhdistykset. Lisäksi hanke toimi yhteistyössä lukuisten eri yhdistysten 
ja kuntien kanssa.
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Hankeen tavoitteena oli vähentää alueellista eriarvoisuutta Keski-Suo-
messa lisäämällä kansalaisten elvytystietoutta- ja osaamista sekä vahvista-
malla maallikkodefibrillaattoreiden (defi) käyttöönottoa ja määrää luomalla 
kyliin maallikkodefibrillaattori-toimintamalli. Hankkeen aikana mm. levitettiin 
defejä kylille, edistettiin koordinoitua defien kirjaamista julkiseen rekisteriin, 
koulutettiin maaseudun asukkaille elvytystaitoja ja defin käyttöä, opastettiin 
tekemään kylille erilliset turvallisuussuunnitelmat osana kyläsuunnitelmia sekä 
tiedotettiin aiheesta eri viestintäkanavissa. KanDee -hanke vieraili maallikko-
defibrillaattorin ja elvytysnuken kanssa lähes kaikilla SYKE-hankkeen kylillä. 
Monet kylät myös ostivat defibrillaattorin omalle kylätalolleen KanDee-hank-
keen kautta.

Kuva 17. Elvytysharjoitukset Kumpulan kylällä. (Kuva: Kirsi Kauko)
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YHTEISTYÖ YHDISTYSTEN KANSSA
Susanna Nurmeksela

Hankkeen aikana havaittiin, että kaikissa hankekunnissa toimi monia aktiivi-
sia yhdistyksiä. Paikallisyhdistyksiä kutsuttiin mukaan hankkeen tapahtumiin 
sähköpostitse ja puhelimitse. Lähes poikkeuksetta yhdistykset lähtivät mie-
lellään mukaan kylätapahtumiin esittelemään omaa toimintaansa ja tuomaan 
niihin myös muuta itse suunnittelemaansa sisältöä. Yhdistystoimijoilta saatu 
palaute oli positiivista ja vastaavanlaista toimintaa toivottiin usein lisää. Yhdis-
tykset kokivat hankkeen tapahtumat hyvinä paikkoina kertoa toiminnastaan ja 
saada uusia jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan. Terveyden edistämistyötä 
tekevät yhdistykset kokivat kylätapahtumat hyvänä mahdollisuutena jakaa 
terveyteen liittyvää tärkeää tietoa matalalla kynnyksellä tapahtumakävijöille. 
Sykettä Kylässä -hanke teki yhteistyötä mm. paikallisten sydänyhdistysten, 
diabetesyhdistysten, muistiyhdistysten ja kuuloyhdistysten kanssa sekä SPR:n 
paikallisosastojen, 4H:n, Marttojen ja tietenkin kyläyhdistysten kanssa. Yhdis-
tysten kanssa tehty yhteistyö oli erittäin antoisaa ja yhdistykset olivat tärkeässä 
roolissa kylätapahtumien järjestämisessä. 

Kuva 18. Karstulan Seudun Sydänyhdistys esillä Rantakylän Hyvinvointitapahtumassa 
syksyllä 2016. (Kuva: Susanna Nurmeksela)
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SYDÄNYHDISTYS JALKAUTUI KYLILLE

Sykettä Kylässä -hanke on tuonut Pohjoisen Keski-Suomen pienille kylille 
ennen näkemätöntä vipinää. Kylien asukkaat ovat löytäneet tiensä kylätaloille 
lähes viikoittain erilaisten teemojen innoittamina. Myös Karstulan Seudun 
Sydänyhdistykselle on tarjoutunut uudenlainen mahdollisuus jalkautua 
toiminta-alueella hankkeessa mukana oleville kyläkunnille.

Me yhdistysaktiivit saimme Sykettä Kylässä -hankkeen kautta kohdata 
uusia kasvoja, nähdä uusia kokoontumispaikkoja ja tehdä yhdistyksemme 
toimintaa tutuksi viidellä kylällä. Pakkasimme kimpsumme ja kampsumme 
toistakymmentä kertaa hankkeen tapahtumiin. Ensimmäisen ja toisen 
hankevuoden aikana osallistuimme hyvinvointitapahtumiin toimintaamme 
esittelevien tiedotteiden, sydänterveysesitteiden, elintarvikenäyttelyn 
ja arpajaisvoittojen kanssa. Kolmannen vuoden turvallisuuspäivissä 
olimme mukana retkieväs- tai pulssintunnusteluteemalla. Vastingin kylällä 
sydänyhdistys järjesti joitakin liikunta- ja aivojumppatuokioita laajentaen näin 
omaakin toimintakulttuuriaan. Hankkeen aika on ollut ajatuksia herättävää 
toimintamallien oppimisen aikaa.

Sydänterveyden ja terveellisten elintapojen tiimoilta käytiin kasvokkain 
lukuisia pieniä keskusteluja. Yhdistys tuli kylillä tunnetuksi ja lähelle, olemassa 
olevaksi mahdolliseksi voimavaralähteeksi. Hankkeen kanssa toimiminen on 
ollut yhdistykselle uusia toimintatapoja tarjoavaa, ajatuksia herättävää ja 
kehittävää aikaa. 

Sydämellisesti 
yhteistyöstä hankkeen toimijoita ja kylien asukkaita kiittäen 
Eila, Paula ja Salme
Karstulan Seudun Sydänyhdistys ry
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MUITA YHTEISTYÖTAHOJA 
Ulla Teppo & Kirsi Kauko

YHTEISTYÖ KARSTULAN EVANKELISEN OPISTON KANSSA

Karstulan evankelisen opiston (KEO) kanssa järjestettiin yhteistyönä kyläillat 
kahdella kylällä, Vastingilla ja Kimingillä. KEO:n opiskelijat, hoiva-, kasvatus- 
ja käsityöaloilta, suunnittelivat ja toteuttivat opintoihinsa liittyen kahden illan 
kokonaisuuden molemmille kylille. Tavoitteena opiskelijoiden näkökulmasta 
oli perehdyttää heitä pienemmillä paikkakunnilla järjestettävään kyläyhteisön 
toimintaan ja päästä kokeilemaan käytännössä tapahtumien järjestämistä. 
Kummallakin kylällä toteutettiin kaksi eri ikäisille suunnattua toiminnallista 
tapahtumaa. Kahvittelun, laulun ja visailujen lomassa pelattiin bingoa ja ker-
rottiin kylän historiasta sekä viihdyttiin yhdessä. Kyläläisille nämä illat olivat 
mieluisia ja niille toivottiin jatkoa. Tämän kokeilun perusteella KEO paikalli-
sena toimijana voi jatkaa tämän tyyppistä toimintaa Karstulan seudulla, mikäli 
opinto-ohjelma sen mahdollistaa. 

PAKKASPÄIVÄN PIRISTYS

Kinnulan seurakuntakodilla järjestettiin 2018 Pakkaspäivän piristys -tapah-
tuma. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä eri tahojen kesken ja se koostui eri 
yhdistysten, järjestöjen ja firmojen toiminnallisista esittelypisteistä ja näyte-
tunneista. Tapahtuman tavoitteena oli herätellä ja haastaa kinnulalaisia yli 
50-vuotiaita pitämään omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolta. Sykettä 
Kylässä-hanke oli mukana kertomassa liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille ja 
terveydelle. Hankkeen asiantuntija piti kerran tunnissa kevyen jumpan paikalla 
olleille ja sairaanhoitaja teki terveysmittauksia.
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Kuva 19. Potkuriparkki Pakkaspäivän piristyksessä. (Kuva: Minna Haapakoski)
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IKÄÄNTYVIEN ILONPÄIVÄ

Ikääntyvien ilonpäivä teemalla ”Yhdessä eteenpäin. Menneisyys, nykyisyys ja 
tulevaisuus.”, järjestettiin 2017 Kannonkoskella. Tilaisuuden järjesti Kump-
panuuspöytä: Kannonkosken vapaaehtoiset ja yhdistykset, Kannonkosken 
kunta, Kannonkosken seurakunta ja perusturvaliikelaitos Saarikka. Paikalla oli 
monista eri maaseutuhankkeista esittelypisteitä ja Sykettä Kylässä-hankekin 
oli omalla panoksellaan mukana. Tilaisuudessa ikäihmisille tarjottiin lounasta 
ja kahvittelua muun ohjelman lomassa. Maalaislääkäri Kiminkinen oli yksi mie-
luisimpia puhujia virkistävässä iltapäivässä.

MAASEUTUGAALA 2017

Keski-Suomen Maaseutugaala 2017 järjestettiin Saarijärven Kylpylähotelli 
Summassaaressa 8.9.2017. Maaseutugaalan tarkoituksena oli saattaa yhteen 
maaseudun toimijoita (maataloudenharjoittajat, yritykset, yhteisöt, organi-
saatiot) ja asukkaita yhteiseen juhlaan juhlistamaan arvokasta maaseutua. 
Maaseutugaala oli osa Suomi 100 -ohjelmaa. Juhlan järjestämiseen osal-
listui useita yhteistyötahoja. Tapahtuma rakentui monipuolisesta ohjelmasta 
sekä juhlapäivällisestä. Ennen varsinaisen ohjelman alkua gaalan yhteistyö-
kumppanit sekä maaseudun kehittämishankkeet pääsivät esittäytymään ja 
kertomaan omasta toiminnastaan esittelypisteillä. Sykettä Kylässä -hanke 
osallistui maaseutugaalaan omalla esittelypisteellään luoden verkostoja eri 
toimijoiden kanssa. 





Hankkeen toimintaa, kokeiluja  
ja hyviä käytänteitä

LUKU

5 
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TIEDOTTAMINEN JA HANKEVIESTINTÄ
Susanna Nurmeksela

TIEDOTTAMINEN ON TÄRKEÄ OSA KYLÄTOIMINTAA

Hankkeen käynnistyessä hankkeelle tehtiin viestintäsuunnitelma, jota tar-
kennettiin hankkeen edetessä. Tiedottaminen nousi monella hankekylällä 
haasteeksi ja siihen kaivattiin uusia ideoita ja toivottiin hankkeelta apua. 
Tärkeimmäksi tiedottamisen välineeksi osoittautui kyläkohtainen toiminta-
kalenteri, joka jaettiin postin kotisuoran kautta kaikkiin alueen talouksiin. 
Asukkaat kokivat tätä kautta saavansa henkilökohtaisesti tiedon kylän ta-
pahtumista ja pitivät siitä, että toimintakalenteri oli helppo ottaa talteen, kun 
se tuli postin mukana. Tiedotteissa oli yhtenäinen graafinen ilme, joten ne 
opittiin tunnistamaan hankkeen viestinnäksi. Kaikkia postin mukana jaettu 
tiedote ei kuitenkaan tavoittanut. Syynä saattoi olla suoramarkkinointikielto, 
tai tiedote saattoi mennä vahingossa muun postin seassa suoraan kierrä-
tykseen. 

Paperitiedotteen rinnalla hanke hyödynsi aktiivisesti facebookkia. Hank-
keelle perustettiin oma facebook-sivusto ja lisäksi hankkeen tapahtumista tie-
dotettiin kuntien ja kylien omilla sivuilla. Tätä kautta saavutettiin hyvin etenkin 
nuorempia kyläläisiä ja saatiin jaettua tietoa myös kylän asukkaita laajemmalle 
ryhmälle. Hankkeen tapahtumiin osallistuneista kylän ulkopuolisista ihmisistä 
suuri osa oli saanut tiedon juuri facebookin kautta. Myös lehtimainokset pai-
kallislehdissä tavoittivat ihmisiä melko hyvin ja ne toimivat erityisesti isommista 
tapahtumista tiedotettaessa. Kylän tiedottamiseen pyrittiin kuitenkin ensisi-
jaisesti löytämään muita keinoja kuin lehtimainonta sen isojen kustannusten 
vuoksi. Paikallislehden menot-palsta ja kunnan tapahtumakalenteri ovat hyviä 
paikkoja tiedottaa niin säännöllisestä toiminnasta kuin yksittäisistä tapahtu-
mista, ja ne ovat myös maksuttomia. 

Kyläläiset hyödynsivät tiedottamisessa myös whatsapp-ryhmiä sekä teks-
tiviestein tiedottamista. Tällainen uuden ajan puskaradio toimii hyvin, kun 
halutaan tiedottaa vain tietylle joukolle tai tieto halutaan saada perille mah-
dollisimman nopeasti. Perinteinenkin puskaradio pitää edelleen pintansa ja on 
tärkeä tiedottamisen väline kylillä. Tiedotteiden vieminen kylän ilmoitustaululle 
tai muulle keskeiselle paikalle (esim. kierrätyspiste) on hyvä keino tavoittaa 
kyläläisiä, mutta myös vapaa-ajan asukkaita, joita muut viestintävälineet eivät 
välttämättä tavoita. 
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Tärkeässä roolissa tapahtumatiedottamisen onnistumisessa olivat yh-
teistyökumppanit. Yhdistykset ja yrittäjät tiedottivat hankkeen tapahtumista 
omissa verkostoissaan ja tavoittivat näin sellaisia henkilöitä, joita hankevies-
tintä ei välttämättä muutoin olisi tavoittanut.

HANKKEEN TOIMINNASTA JA TULOKSISTA VIESTIMINEN

Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin esittelyvideo, jossa kuvattiin hankkeen taustaa 
ja tarpeita sekä tavoitteita ja toimintamahdollisuuksia. Videota hyödynnettiin 
hankkeen esittelyssä kyläläisille, kunnan edustajille sekä muille yhdistyksille. 
Muutaman minuutin mittainen video toimi hyvänä alustuksena hankkeen esit-
telyssä ja viritti katsojat pohtimaan hankkeen mahdollisuuksia oman kylän 
kylätoiminnan kehittämisessä. 

Hankkeen aikana tehtiin muutamia mediatiedotteita, jotka poikivatkin mu-
kavasti yhteydenottoja paikallislehdistä sekä paikallisradiosta. Mediatiedot-
teiden kautta kylät saivat tiedon hankkeen käynnistymisestä sekä myöhem-
mässä vaiheessa tietoa hankkeen tapahtumista ja toiminnasta hankekylillä. 
Hankealueen paikallislehdet olivat läpi hankkeen kiinnostuneita tekemään 
lehtijuttuja hankkeen tapahtumista ja hanke olikin useaan otteeseen esillä niin 
Viispiikkisessä kuin Kotiseudun Sanomissa (sivut 82–83 lehtileikkeet). 

Hankkeelle suunniteltiin oma graafinen ilme, jota hyödynnettiin kaikessa 
tiedottamisessa: hankkeen esitteissä, roll-upissa, nettisivuilla, facebookissa, 
lehtimainonnassa sekä kotiin jaettavissa tiedotteissa. Kyläläisiltä saadun pa-
lautteen mukaan tiedottamisen yhtenäinen ulkoasu koettiin hyvänä asiana: 
hankkeen tiedotteet oli helppo tunnistaa muun mainonnan seasta.
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t 

lipidekirjoitukseksi joudut
tiin haarukoimaan aluksi 
pienryhmissa keskustele
malla, minka jalkeen Kyy
jarven hyvia ja huonoja puo
lia tyostettiin viela ajatus-

,-� ·--�-.... -- ...._ _.._ ...._ ...... ..., ....... ........... 
vapaikanhakijat, eivat nay 
mitenkaan Kyyjarven kasi
en teksteissa, vaikka paik
kakunnalle on sijoitettuna 
turvapaikanhakijoita. 

-Turvapaikanhakijat

······-··--·. ... . ..... --... ·· 
joituksen. Kirjoitukset on 
julkaistu sivulla 4. 
Aidinkielenopettaja 
Annika Mattila (vas.) 
nakee, etta kirjoituksilla 
voi vaikuttaa. 

Rantakyla sykkii elamaa 
Syketta kylassa -hanke polkaistiin kayntiin vauhdilla 
KYLlT 
Karstula 
Anne Mietala 

Ideatupa houkutteli yli kol
mekymmenta rantakyla
laista pohtimaan oman ky
lan asioita kylakoululle. 
Ideatupa ja sen yhteydes
sa jarjestetty hyvinvointi
paiva oli lahtolaukaus kol
mivuotisille Syketta kylas
sa -hankkeelle, jonka ta
voitteena on lisata kylalais
ten hyvinvointia ja elaman
laatua seka vahvistaa kylan 
elinvoimaisuutta maaseu
tuyrittajyytta kehittamalla. 

- K eskustelua ja ideoi
ta syntyi valtavasti. Saim
me samalla linjattua, mil
laista toimintaa ja palveluja 
alamme Rantakylalle puu
haamaan, iloitsi Syketta ky
lassa -hankkeenhankepaal
likko Susanna Nurmeksela. 

Kyliiliiisten toiveiden poh
jalta kylalla kaynnistyy kai
kille avoin porinapiiri viela 
taman kevaan aikana. Po
rinapiirin lisaksi kylalaisil
le on tarjolla yhteislaulua ja 

- Kun joku talo tu lee myyntiin, se menee yleensa nopeasti kaupaksi, valaisevat
Rantakylan vetovoimaa kylayhdistyksen puheenjohtaja Antti Makinen (oik.) ja Ja
sen Raimo Matilainen. Taman tietaa myos Susanna Nurmeksela.

• J J,. J .J., �

Y SVKETTAKYLASSA_ __ ___, 
■ Syketta kylassa hanke pyrkii kehittaman kylille
toimintamalleja asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuu
den edistamiseen esimerkiksi kaynnistamalla
harrasteryhmia seka jarjestamalla koulutuksia ja
asiantuntijaluentoja.
■ Lisaksi kehitetaan naapuriapu- ja kylatalkkaritoimin
taa seka parannetaan palveluiden saatavuutta.■ Syketta kylassa -hankkeen (2.1.2016-31.12.2019)
paatoteuttaja on Jyvaskylan ammattikorkeakoulu ja
osatoteuttaja Keski-Suomen Sydanpiiri.
■ Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ely-keskus Euroo
pan maaseudun kehittamisen maatalousrahastosta.
■ Pilottina hankkeessa ovat mukana Rantakylan kyla
Karstulasta ja Muholan kyla Kinnulasta.
■ Hankkeen toiminta-alueina ovat Karstula, Kivijarvi,
Kyyjarvi, Kannonkoski ja Kinnula.
■ Uusien kylien on mahdollista paasta hankkeeseen
loppuvuodesta 2016.

kasityokerho. Puhetta oli li
saksi kylan historiikin teke
misesta. Kokoontumispaik
ka on kylakoulu. 

- Kylalta loytyi jo monia
innokkaita vertaisohjaa
jia vetamaan naita ryhmia, 
mika on ihan mahtava jut
tu, hehkuttaa Nurmeksela. 

Maalaislaakari Tapani 
Kiminkinen Iuennoi Ran
takylan koululla torstai-il
tana 12.5. 

-Tasta kaynnistyvat vii
koittaiset ryhmat eri tee
moilla. Kylan asukkail
le jaetaan postilaatikoihin 
kevaan ja kesan ryhmien ta-

pahtumakalenteri lahiviik
koina. Tapahtumakalenteri 
tulee nakyville myos kyla
koululle ja hankkeen netti
sivuille, kertoo Nurmeksela. 

Toiminnassa olevan ky
lakoulun lisaksi Rantakylan 
vahvuuksiin lukeutuu yrit
tajyys. Kylalla on huomat
tavan paljon yritystoimin
taa, kuten turve- maanra
kennus- ja puunkorjuuyrit
tajyytta. Toimivia maatilo
jakin on useita. 

Kesaisin kylalle vetaa va
kea upea uimaranta. Ranta
kylalle ajaa Karstulan kes
kustasta varttitunnissa. 
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KYLÄAKTIVAATTORITOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Ulla Teppo & Susanna Nurmeksela

Aktivaattoritoiminnan tavoitteena on ollut hakea ja perehdyttää kyläläisistä 
toiminnan vetäjiä. Kunkin kylän toiminta lähti aluksi liikkeelle lähinnä hankkeen 
tai muiden ulkopuolisten ohjaajien vetämänä, mutta melko nopeasti kyliltä 
löytyi myös henkilöitä, jotka ottivat vastuuta toiminnan toteutuksesta. Usealla 
kylällä aktiivisimman joukon muodostivat kyläyhdistysten hallitukseen kuulu-
vat henkilöt tai henkilöt, joilla oli jo perinteisesti tietty rooli kylän toiminnassa. 
Kullakin kylällä suunniteltiin ja jaettiin vastuut kylien aktivaattoreiden tai ver-
taisohjaajien kanssa säännöllisesti toteutettavasta kerhotoiminnasta samoin 
kuin erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Toiminnan käynnistäminen vaati 
alussa hankehenkilöstön tukea ja useasti myös toiminnan käytännön toteutta-
mista, mutta vähitellen hankkeen tavoitteiden mukaisesti vastuu toiminnasta 
siirtyi kyläläisille itselleen.

Kaikkien kylien aktivaattoreille järjestettiin hankkeen aikana syksyllä 
2017 ja keväällä 2018 yhteiset koulutustapahtumat. Aktivaattoreiden tapaa-
misessa jaettiin niin kylätoiminnan onnistumisia, kuin ideoita oman kylän 
toiminnan kehittämiseen. Samalla mahdollistettiin muiden kylien aktiiveihin 
tutustuminen ja kokemusten vaihto. Näissä tapaamisissa jaettiin monipuoli-
sesti tietoa kylätoimintaan liittyvistä aiheista ja huomioitiin aktivaattoreiden 
omia toiveita.

Ensimmäisen kyläaktivaattoreiden tapaamisen aiheina olivat kylätoi-
minnan kehittäminen ja yhteisten kyläsääntöjen laatiminen. Ensimmäisellä 
tapaamisella käytettiin aikaa myös ryhmäytymiseen ja pyrittiin luomaan turval-
linen ilmapiiri yhdessä toimimiseen, kehittämään luottamusta ja hyväksyntää 
ryhmässä sekä samalla sitouttamaan ryhmää. Kaikilta seitsemältä kylältä esi-
teltiin onnistuneita toimintoja sekä haasteita, samoin kuin kerrottiin erilaisista 
tapahtumakokeiluista. Toimintaa pohdittiin keskeisten, kylätoimintaan liitty-
vien teemojen kautta: Millä toiminta rahoitetaan? Kuinka vastuut on jaettu? 
Minkälaisissa tiloissa toiminta toteutetaan? Miten tiedotus tapahtuu? Näiden 
esimerkkien kautta muutaman kylän yhteistyö käynnistyi ja esimerkiksi bingo-
toiminnan vetämisen opastusta saatiin toisen kylän kokeneelta asiantuntijalta. 
Kokemusten vaihto vertaisryhmässä oli osallistujien mielestä erittäin tärkeää 
ja auttoi kehittämään myös oman kylän toimintaa.

Tapaamisen toinen tärkeä aihe oli kylien omien ”pelisääntöjen” laatimi-
nen. Ajatuksena oli, että säännöillä varmistetaan yhteiset periaatteet siitä, 
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miten kylällä toimitaan. Säännöt tulee tehdä mielellään kirjallisesti ja jokainen 
ryhmän jäsen on mukana niiden laatimisessa. Pelisääntöjen laatimiseen voi 
yhdistää kylätoiminnan järjestyssääntöjen läpi käymisen ja jokaisen ryhmän 
jäsenen on myös sitouduttava noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Tähän liittyvät 
vapaaehtoistoiminnan keskeiset arvot:

• Tasa-arvoisuus, ”jokaisella on jotain annettavaa” (samalla kun saa 
tukea, myös antaa sitä toisille) 

• Omaehtoisuus (ainoastaan yksilö itse voi muuttaa elämänsä suuntaa 
ja ajattelutapoja)

• Aktiivisuus ja vapaaehtoisuus

• Ei arvoteta eikä arvostella itseä eikä toisia

Toisessa kyläaktivaattoreiden tapaamisessa esillä olivat erilaiset rahoi-
tukset, joita kylät voivat hyödyntää toiminnassaan. Leader-rahoitus on yksi 
tärkeä maaseudun palvelujen ja kylien kehittämiseen tarkoitettu rahoituska-
nava. Asiantuntijat Leader Viisarista olivat koonneet tietoa siitä, miten oikea 
rahoituslähde löytyy. Tärkeä ja haastavin vaihe on saada oma idea ja oikea 
rahoitus kohtaamaan. Voi lähteä liikkeelle tarpeesta, mihin rahoitusta tarvitaan 
ja keskustella siitä muiden kanssa, jolloin idea syvenee. Erilaisia rahoitus-
lähteitä kannattaa etsiä ja tutustua niissä oleviin rahoituskuvauksiin, jolloin 
oman idean toteuttaminenkin voi selkiytyä. Välttämättä oikeaa rahoitusta ei 
löydy koko idean toteuttamiselle, ehkä vain osalle sitä. Erilaisten avustusten 
hakemisen tueksi laadittiin ”Avustushakemuksen ABC kylätoimijoille” -oh-
jeistus (ks. 87).
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Kuva 20. Mari Puro Leader Viisarista kertoo aktivaattoreille erilaisista kylätoimintaan 
liittyvistä rahoitusvaihtoehdoista. (Kuva: Ulla Teppo)
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AVUSTUSHAKEMUKSEN ABC 
KYLÄTOIMIJOILLE 

Mistä hakea?

 • Kuntien yleiset toiminta-avustukset
 • Erilaiset säätiöt, rahastot ja ohjelmat
 • Projekti- ja hankerahoitukset

Mieti ensin nämä:

 • Mihin yhdistys tarvitsee toiminta-avustusta/apurahaa?
 • Voiko siihen tarkoitukseen hakea avustusta? Mistä?
 • Onko yhdistys hakukelpoinen?
 • Milloin on hakuaika?
 • Mitä asioita hakemukseen pyydetään kirjaamaan ja liittämään? ->Tee 

muistilista.

Hakemuksen kirjoittaminen:

 • Kiinnitä huomiota hakemuksen selkeään, ilmavaan ulkoasuun, mm. 
riittävän suuri kirjaisin koko, tekstin jaksottaminen. Käytä tarvittaessa 
väliotsikoita.

 • Hakemus tulisi pyrkiä kirjoittamaan tiiviisti, mutta kuitenkin niin, että 
kaikki oleelliset asiat löytyvät hakemuksesta. 

 • Kuvaa lyhyehkösti yhdistyksesi toimintaa ja toimintaympäristöä. 
Esim. millaista toimintaa kyläyhdistys järjestää, kuinka paljon kylällä 
on asukkaita ja kuinka aktiivisesti kyläläiset osallistuvat yhdistyksen 
järjestämään toimintaan. 

 • Kuvaa selkeästi, mihin tarkoitukseen haet avustusta. Mitä rahalla 
tehdään ja ketkä ja miten siitä hyötyvät. Yleisesti ottaen; mitä suurempaa 
väkijoukkoa avustus hyödyttää, sitä helpompi on saada myönteinen 
avustuspäätös. Poikkeuksiakin toki on. 

Kustannuslaskelma: 

 • Tee selkeä budjettiesitys. Hakemuksessa täytyy tuoda selkeästi esille, 
kuinka paljon avustusta haetaan kokonaisuudessaan ja mistä se koostuu.

 • Hyvä nyrkkisääntö on, että vain harvoin avustusta saa niin paljon kuin 
hakee. Haettava euromäärä kannattaa ainakin joissain tilanteissa miettiä 
hieman yläkanttiin (pitäydy kuitenkin realismissa). 

 • Useimpiin avustushakemuksiin täytyy laittaa koko toimintakauden 
budjetti. Tällöin on tärkeää, että menot ja tulot ovat tasapainossa eli niitä 
on saman verran (toimintakauden tulos 0€).

Susanna Nurmeksela, 2017, JAMK
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Toisella tapaamisella saimme hienon esimerkin onnistuneesta kylätapahtu-
masta, jota esittelivät kokemusasiantuntijat Onnenlaaksosta (www.onnen-
laakso.fi). Onnenlaakso on Koskenkylä – Lehtola – Muittari – Riekon kylillä, 
Saarijärvellä alun perin hankkeesta lähtenyt aktiivinen kyläyhteisö, jossa järjes-
tetään muun aktiivisen toiminnan ohessa joka kesä ”Päivä Onnenlaaksossa”-
tapahtuma. Tapahtuma on innostava tarina ja esimerkki kyläyhteisön voimasta 
ja mahdollisuudesta tuotteistaa ja tuottaa tuhansia kävijöitä vetävä tapahtuma.

Tällä tapaamiskerralla ideoitiin työpajoissa myös ”Unelmien kylätapah-
tuma”. Tässä käytettiin alla esiteltyä tapahtuman suunnittelun kaaviota. Tämän 
kaavion avulla voi aloittaa kylätapahtuman suunnittelun. Tärkeää on myös 
alusta asti pitää muistiota suunnittelusta ja tiedottaa mukana olevia.

UNELMIEN KYLÄTAPAHTUMA

Tapahtuman nimi
Tavoite. Mitä tapahtumalla halutaan?
Kenelle? (kohderyhmä)
Missä? (aika, tilat)
Vastuuhenkilöt. Miten vastuut jaetaan? 
Aikataulu. Valmistelun aikataulutus. Kuinka paljon vie aikaa? 
Toteutuksen sisältö. Mitä tapahtuma sisältää? Ohjelma
Arvioidut kustannukset ja rahoitus (mistä rahat toteutukseen saadaan?)
Viestintä ja tiedottaminen (miten tapahtumasta tiedotetaan?)
Arvioidut riskit. Mitä riskejä tapahtuman järjestämiseen liittyy?
Arviointi (miten tapahtuman järjestelyä seurataan ja arvioidaan?)

Kylätapahtuman suunnittelun vaiheet.

Tapahtuman suunnittelun vaiheita syvennettiin keskustellen ja haasteellisim-
miksi toimenpiteiksi koettiin tiedottaminen ja varainhankinta tai toiminnan 
rahoitus. Näitä haastavia aiheita on pohdittu enemmän Kyläilloissa (ks. 116).

http://www.onnenlaakso.fi
http://www.onnenlaakso.fi
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Kuva 21. Esimerkki Unelmien kylätapahtumasta Kyläaktivaattorien työpajassa. (Kuva: 
Ulla Teppo)

Aktivaattoreiden ideasta syntyi Seitsemän kylän kierros, jonka tarkoituksena 
on jatkaa yhteisiä kylätoimijoiden kokoontumisia. Tässä kukin kylä ottaa vuo-
rollaan vetovastuun tapahtuman järjestämisestä ja ensimmäinen tapaaminen 
pidettiinkin Muholassa, Kinnulassa syksyllä 2018.
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Palautteessa kyläaktivaattorit kertoivat tapaamisten olleen innostavia ja 
voimaannuttavia. Toisten tapaaminen, kokemusten vaihto ja muiden kylien 
käytännöistä kuuleminen auttoi ehkä muokkaamaan oman kylän toimintaa tai 
synnytti uusia ideoita kokeiltavaksi. Tutustuminen toisiin kyläaktiiveihin lisäsi 
myös omaa jaksamista: 

”Tämä kokoontuminen oli hyvä juttu tavata henkilökohtaisesti muiden kylien 
aktiiveja. Samojen asioiden kanssa tässä painitaan.” 

Kyläaktivaattoreita, jotka vastaavat toimintapäivistä sekä ryhmätoiminnan 
jatkuvuudesta on nyt kaikilla hankekylillä. Hankkeen päätyttyä he pystyvät 
saadun tiedon ja kokemusten pohjalta jatkamaan monipuolista kylätoimintaa 
kunkin kylän omista vahvuuksista ja tarpeista lähtien.
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OPINTOMATKA POHJOIS-POHJANMAALLE
Ulla Teppo

Opintomatka järjestettiin yhteistyönä Sykettä Kylässä-hankkeen, Kyläsuun-
nitelmalla eteenpäin -hankkeen ja JyväsRiihi ry:n kanssa tammikuussa 2018. 
Osallistujia oli hankkeiden kohdealueilta yhteensä 14:lta Keski-Suomen kylältä 
sekä hankkeiden edustajia. 

Idea opintomatkaan lähti siitä, että olisi hyvä tutustua myös muihin kuin 
keskisuomalaisten kylien toimintaan ja näin Pohjois-Pohjanmaa valikoitu 
opintomatkan kohteeksi. Tutustuimme Palvelevat kylät -hankkeen (MSR 
2016–2018) case-kylien toimintaan Alpualla (Vihanti) ja Markkuulla (Tyrnävä) 
ja muiden kylien toiminnasta kertoi hankkeen projektipäällikkö Nina Kurunlahti. 
Palvelevat kylät-pilottihankkeessa etsitään ratkaisuja maaseudun lähipalve-
luiden yhteisölliseen tuottamiseen. Hankkeessa kartoitetaan kolmannen sek-
torin tuottamien palveluiden tarjontaa ja kehittämistarpeita sekä parannetaan 
yhteisöjen valmiuksia ja osaamista palvelutuotantoon.

Opintomatkan tavoitteena oli löytää uudenlaisia ratkaisuja maaseudun 
lähipalveluiden yhteisölliseen tuottamiseen. Saimme käytännön vinkkejä pal-
veluiden suunnittelusta ja toteutuksesta Pohjois-Pohjanmaan viidestä kohde-
kylästä. Kyläyhdistysten edustajat kertoivat, mikä oli saanut heidät tarttumaan 
kylien palveluiden kehittämiseen, mitä kaikkea he olivat saavuttaneet ja mil-
laisia haasteita heille oli kehittämisessä tullut eteen. 

Alpualla, vuoden kyläksi vuonna 2015 valitulla kylällä, haasteena on taata 
riittävät palvelut sujuvaan arkeen sekä mielekkään tekemisen löytäminen kylä-
läisille. Kyläkoulun lakkauttamisen jälkeen kyläläiset perustivat osuuskunnan ja 
ostivat kyläkoulun tilat. Osuuskunnalla on ollut monenlaista omaa palvelutuo-
tantoa, jota on kokeiltu ja tilanteen mukaan lakkautettu: yksityinen päiväkoti, 
ruokalapalvelutoiminta, kotityöpalvelutoiminta sekä oman yhtiönään toimiva 
voimalaitos, Harjun Lähivoima. Alpuan kylän osuuskuntatoiminta oli opinto-
matkalaisille hyvä esimerkki tavasta tuottaa palveluja oman kylän tarpeisiin 
ja rohkeudesta kokeilla erilaisia palvelutuotteita.
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Kuva 22. Opintomatkalaiset kuulivat Alpuan kylän kehittämisestä. (Kuva: Ulla Teppo)

Markkuun kyläyhdistyksen toiminnan tavoitteina on matkailu- ja hyvinvointipal-
veluiden sekä kyläkoulun palveluiden kehittäminen. Lakkautusuhan alla olevan 
kyläkoulun kerhotoimintaa halutaan kehittää mm luonto- ja eläinpainotteisen 
kerho- ja leiritoiminnan suuntaan. Erilaisia kokeiluja liittyen kylämatkailuun, 
kädentaito-, luonto- ja kulttuuri-aiheisiin hyvinvointipalveluihin on tehty eri-
laisten hankkeiden kautta.

Palvelevat kylät -hankkeen case-kohteet ovat kaikki esimerkkejä siitä, 
miten tuotetaan yhteisöllisesti palveluja, verkostoidutaan alueen eri toimijoiden 
kanssa ja kuinka eri hankkeiden kautta pystytään kehittämään kylien toimintaa.

Opintomatkalle osallistuneet saivat tietoa kylien välisestä yhteistyöstä ja 
siitä miten hyvien käytäntöjen jakaminen vaikuttaa oman kylän toimintaan. 
Jatkossa myös Keski-Suomessa olisi hyvä nykyistä enemmän aikaansaada 
kylien välille yhteistyötä erilaisten tapahtumien ja ehkä yhteisten hakkeidenkin 
kautta. 
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Osallistujien kommentteja:

• Kyläyhdistys pystyy tuottamaan palveluja! 

• Lähes kaikki on mahdollista, kun on uskoa ja tahtoa ja yhteiseen 
hiileen puhaltavia kavereita. 

• Rahoitusmallit tulivat tutummiksi (mihin kaikkeen rahaa voi hakea). 
Palvelevat kylät -hanke tuli tutuksi

• Uusia ideoita, joita voi kehittää oman kylän toimintaan. 

• Verkostoituminen on tärkeää. 

• Se, ettei aina tarvita hienoja välineitä tai puitteita, vaan asenne ja 
halu ratkaisevat! Jos intoa riittää, niin sillä pääsee jo pitkälle. 

Tärkeää yhteistyötä voidaan kylille synnyttää hanketoiminnan lisäksi eri jär-
jestöjen kautta. Keski-Suomen kylät ry esimerkiksi voi olla organisaatio, joka 
kokoaa Keski-Suomen eri kylien toimijoita tutustumaan eri kylien toimintaan, 
kuulemaan siitä mitä on tehty hyvin, miten tapahtumat tai hankkeet toteutet-
tiin ja mikä hyöty kylille niistä on ollut. Opintomatkan aikana paluumatkalla 
mukana olleet eri kylät kertoivat omasta toiminnastaan ja suunnitelmistaan. 
Jo tällä lyhyellä tapaamisella syntyi muutaman kylän välille idea toteuttaa 
jotain yhdessä. 

Osallistujapalaute: 

• Parasta verkostoituminen ja jutut bussissa

• ”Yhteistyössä on voimaa”

Opintomatkalla kuultiin kylätoiminnan kehittämisestä suoraan itse toiminnan 
toteuttajilta. Tätä kautta osallistujat pystyivät peilaamaan omaa toimintaansa, 
vahvistamaan ja laajentamaan käsitystä oman kylänsä toiminnasta ja ehkä 
jatkamaan kylätoimintaa kokemusta rikkaampana. Yhteisöllinen toiminnan 
toteuttaminen ja palvelujen tuottaminen ylläpitää kylien elinvoimaisuutta.
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LIIKUNNAN VERTAISOHJAAJAKOULUTUS
Kirsi Kauko

SYKE -hanke toteutti Voimaa Vanhuuteen VertaisVeturi -koulutuksen yhteis-
työssä Kannonkosken kunnan kanssa kesäkuussa 2018. Koulutuksen tarkoi-
tuksena oli kouluttaa liikunnan vertaisohjaajia maaseudun kylille. Koulutukseen 
osallistuvat saivat tietoa ja taitoa iäkkäiden ihmisten voiman ja tasapainon 
harjoittamiseen ja harjoitusten vaikutuksesta liikkumiskykyyn sekä valmiuk-
sia toimia liikunnan vertaisohjaajina iäkkäiden liikuntaryhmissä. Hankekylien 
asukkailla oli mahdollisuus osallistua Kannonkosken koululla järjestettävään 
koulutukseen. Koulutukseen osallistui yhteensä 12 innokasta ja liikunnasta 
kiinnostunutta eläkeläistä. Koulutus sisälsi neljä tapaamiskertaa (5h/kerta) 
sekä välitehtävät. Tapaamiskerrat sisälsivät teoriaopintoja sekä käytännön 
harjoituksia, joita kurssilaiset sitten sovelsivat välitehtävissä. Kurssi oli erit-
täin onnistunut ja palaute kurssilaisilta oli hyvää. Kannonkosken kunta tarjosi 
kurssille loistavat tilat sekä välineet. Koulutukseen hankekylistä osallistui ih-
misiä Vastingilta sekä Kannonjärveltä. Vastingin kylällä onkin tarkoitus jatkaa 
liikuntakerhoa vertaisohjaajavetoisesti hankkeen päättymisen jälkeen.
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Koulutuksen rakenne:

1. kerta: 

 • Voimaa Vanhuuteen ohjelma, toiminnan tavoitteet ja 
vertaisohjaajakoulutus 

 • Kuntoliikunta ja vertaisohjaajuus 
 • Voimaharjoittelun merkitys ikääntyneelle ja liikunnan laatusuositukset
 • Alkuverryttelyharjoitteita (käytäntö)
 • Kotitehtävä: Voimisteluohjelma 1 ohjaaminen läheiselle/ystävälle

2. kerta:

 • Iäkkäiden voimaharjoittelu, harjoitustunnin rakenne ja harjoitusten 
valitseminen

 • Perusliikkumisen ohjaaminen
 • Tasapainoharjoittelu asiaa
 • Voima- ja tasapainoharjoituksia: laitteisiin/välineisiin tutustuminen 

(käytäntö)
 • Kotitehtävä: Kävely kevyemmäksi -ohjelman ohjaaminen läheiselle/

ystävälle

3. kerta:

 • Vertaisveturin oma kunto
 • Toimintakykytestit ja viitearvot
 • Ravitsemuksen merkitys! (proteiini, riittävä energian saanti, nesteytys)
 • Esimerkki harjoituksia (käytäntö)
 • Kotitehtävä: Tee läheiselle/ystävälle toimintakykytesti

4. kerta:

 • Kokemuksia vertaisveturitoiminnasta
 • Kertaus ja yhteenveto
 • Veturin testausta (käytäntö) ja käytännön harjoittelua



96 JAMK

Kuva 23. Riitta Kolari, Markku Pääkkönen ja Erkki Hélsten suunnittelevat jumppaa. 
(Kuva: Kirsi Kauko)
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SYKETTÄ KYLÄSSÄ -HANKKEEN ONNISTUNEITA 
KOKEILUJA
Susanna Nurmeksela, Ulla Teppo & Tuukka Kivioja

TURVALLISUUSPÄIVISSÄ OPITTIIN TÄRKEITÄ 
KANSALAISTAITOJA

Hanke järjesti vuonna 2018 kylien turvallisuuspäiviä Rantakylällä, Kannonjär-
vellä, Kimingillä ja Kumpulassa. Turvallisuuspäivät järjestettiin yhteistyössä 
Keski-Suomen Pelastuslaitoksen, Keski-Suomen Kylät ry:n, KanDee-hank-
keen, paikallisen SPR:n yhdistyksen ja paikallisen sydänyhdistyksen kanssa. 
Päivät alkoivat palopäällikön paloturvallisuusluennolla, minkä jälkeen osal-
listujat pääsivät harjoittelemaan alkusammuttamista, sydäniskurin käyttöä 
ja elvyttämistä, tutustumaan kyläsuunnitelman tekemiseen ja opettelemaan 
perusensiaputaitoja. Turvallisuuspäivistä saatiin osallistujilta erittäin hyvää 
palautetta ja päivän sisältö koettiin tärkeäksi ja opettavaiseksi. Eräs kävijä oli 
turvallisuuspäivästä saamiensa oppien avulla jopa estänyt oman grillikatoksen 
tuhoutumisen tulipalossa. Turvallisuuspäivät kiinnostivat myös lapsiperheitä ja 
lapset olivatkin erittäin innokkaita harjoittelemaan kaikkia turvallisuustaitoja. 
Päivä oli kohtalaisen helppo toteuttaa ja yhteistyö eri toimijatahojen kanssa 
sujui ongelmitta. 
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Kuva 24. Alkusammutusharjoitus Kumpulassa. (Kuva: Susanna Nurmeksela)

SEITSEMÄN KYLÄN KIERROS – HANKEKYLIEN YHTEINEN 
KOHTAAMINEN

Kyläaktivaattoreiden tapaamisissa kehittyi ajatus hankekylien yhteisestä ta-
pahtumapäivästä. Kyläläiset toivoivat vierailuja muille kylille, joten tällainen 
päivä päätettiin järjestää Muholaan elokuussa 2018. Ensimmäinen ”Seitsemän 
kylän kierros” -päivä käynnisti toivottavasti jatkoa saavan perinteen, jossa 
kukin hankekylä vuorollaan kutsuu muiden kylien asukkaita vierailulle luok-
seen. Järjestäjävastuussa oleva kylä suunnittelee itse päivän ohjelman: mitä 
haluaa omasta kylästään kertoa, millaisia paikkoja esitellä muille ja millaista 
muuta ohjelmaa päivä sisältää. Muholan päivä pidettiin elokuisena lauantaina 
klo 10 alkaen. Mukana oli kaikkiaan 25 kyläläistä, viideltä eri hankekylältä. 
Päivä alkoi aamukahvilla, minkä jälkeen kyläseuran puheenjohtaja kertoi Mu-
holan kylän historiasta ja toiminnasta nykyään. Paikallinen harmonikkataitei-
lija ilahdutti kyläläisiä leppoisalla musisoinnilla ja pääsivätpä kyläläiset myös 
laulamaan yhdessä. Lounaalla päästiin maistelemaan perinneruokia muttia 
ja jauhoperunapuuroa sekä herkullista kalakeittoa. Lounaan jälkeen vielä ki-
sailtiin ulkona mm. rukkastikassa ja kylien välisen kilpailun voitti Rantakylän 
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joukkue. Palkitsemistilaisuuden ja päätöskahvien jälkeen iloinen kyläläisten 
joukko lähti kotimatkalle. Seuraava seitsemän kylän kohtaaminen päätettiin 
järjestää Kimingin kylällä. 

Kuva 25. Kylät kokoontuivat Muholaan. (Kuva: Arja Piilo) 

KOULUMUMMOT JA -PAPAT YHDISTIVÄT SUKUPOLVIA

Rantakylän koulu oli toiminnassa vielä hankkeen käynnistyessä ja heti hank-
keen avajaistapahtumassa heräsi idea järjestää koulussa tapahtumapäivä, 
jossa eri sukupolvet kohtaavat. Koulumummot- ja papat -toiminnassa ikäihmi-
set menevät osaksi koulupäivää puuhastelemaan koululaisten kanssa. Tavoit-
teena on edistää ylisukupolvista yhteisöllisyyttä ja jakaa tietoa ja kokemuksia 
molemmin puolin. Ensimmäisessä eri sukupolvien yhteisessä koulupäivässä 
pelattiin lautapelejä sekä erilaisia ulkoleikkejä. Kokemus päivästä oli niin posi-
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tiivinen, että toiminnasta haluttiin tehdä säännöllistä. Seuraavissa koulumum-
mojen ja -pappojen päivissä käytiin mm. yhdessä marja- ja sienimetsässä sekä 
tehtiin talvinen pilkkiretki. Toiminta olisi varmasti jatkunut, mutta Rantakylän 
koulun lakkauttaminen johti toiminnan loppumiseen vuonna 2017. 

Kuva 26. Koulumummot- ja papat lasten kanssa marjametsässä. (Kuva: Emmiina 
Vertanen)



101JAMK

TAITOKESKUS SAARIJÄRVI TARJOSI 
KÄSITYÖHARRASTAJILLE UUSIA IDEOITA

Kylien käsityökerhoille tuotiin uusia virikkeitä Taitokeskus Saarijärven ohjaajan 
vierailuilla. Kolmen kylän käsityökerhoissa toteutettiin kahdella eri toiminta-
kaudella käsityönohjaajan vetämät illat, joissa valituista aiheista toteutettiin 
tietyllä menetelmällä jokin käsityö. Näitä olivat esimerkiksi makramee-tek-
niikalla tehdyt rannekorut ja avaimenperät sekä paperin kastomenetelmällä 
tehdyt kranssit. 

Kuva 27. Taitavien käsityöntekijöiden makrameeavaimenperät. (Kuva: Ulla Teppo)

Nämä ammattilaisen ohjaamat illat olivat kylillä tervetulleita ja kannustivat 
harrastajia kokeilemaan uusia tekniikoita ja innostivat ideoimaan uusia si-
sältöjä oman kerhon toimintaan. Neljän kylän käsityöharrastajat vierailivat 
yhteisen viriketapaamisen merkeissä Saarijärvellä Taitokeskuksessa keväällä 
2018. Käsi työperinne elää vahvana lähes kaikilla kylillä. Erityisen aktiivisia 
ovat  Kimingin harrastajat, jotka virkkasivat Suomi – 100 vuoden teemaan 
Kalevalapeitot. Näistä heillä oli näyttely Karstulan keskustorilla keväällä 2018. 
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DIGITAIDOT HALTUUN -KURSSEILTA OSAAMISTA JA 
USKALLUSTA DIGIPALVELUIDEN KÄYTTÖÖN

Jokaisella hankekylällä nousi esille kiinnostus tietoteknistä koulutusta koh-
taan ja tämä tarve tuntui nousevan yhä useammin esille hankkeen edetessä. 
Hankehenkilöstö totesi digitaitojen kehittämisen hyväksi ideaksi ja koulutus-
ten suunnittelu alkoi toukokuussa 2018. Kouluttajaksi valikoitui Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun verkkopedagogiikan suunnittelija Tuukka Kivioja, joka 
projektiryhmän tukena auttoi käytännön järjestelyjen ja koulutusten sisäl-
töjen suunnittelussa. Koulutuksilla haluttiin tavoittaa mahdollisimman suuri 
joukko osallistujia, minkä vuoksi sisällöt pyrittiin suunnittelemaan mahdolli-
simman laajasti eri laitteiden käyttäjille ja eri tasoisille osallistujille sopiviksi. 
Osallistujilla ei myöskään tarvinnut olla omia laitteita, vaan koulutuksiin 
tuotiin aina lainattavia kannettavia tietokoneita sekä tablet-tietokoneita 
lainakäyttöön.

Kuva 28. Digitaidot haltuun -kurssin osallistujia Kannonjärvellä. (Kuva: Susanna 
Nurmeksela)
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Koulutusten sisällöt saatiin suunniteltua valmiiksi kesän aikana ja koulutuksiin 
ilmoittautuminen käynnistyi heti alkusyksystä. Ilmoittautumisten perusteella 
koulutus päädyttiin toteuttamaan neljällä kylällä: Kannonjärvellä, Rantaky-
lällä, Kimingillä ja Kumpulassa. Koulutukset toteutettiin melko tiiviillä aika-
taululla loka-marraskuussa 2018. Koulutusten osallistujamäärät vaihtelivat 
noin kymmenen ja kahdenkymmenen välillä. Koulutus toteutettiin kahtena 
kahden tunnin mittaisena koulutuksena, joista ensimmäisellä perehdyttiin lait-
teiden peruskäyttöön, internet-selaimeen, tiedonhakuun, uutispalveluihin sekä 
kartta- ja reittipalveluihin. Toisella koulutuskerralla kerrattiin vielä ensimmäisen 
koulutuksen aiheita sekä tutustuttiin TV:n ja radion käyttämiseen internetissä, 
sähköpostiin, sosiaaliseen mediaan ja tietoturvaan. Varsinkin toisen koulu-
tuskerran sisällöissä otettiin myös osallistujien toiveet huomioon ja eri kylillä 
paneuduttiin hieman erilaisiin aihealueisiin: jossain tutustuttiin Instagramiin ja 
toisaalla asennettiin riistakameroita.

Palaute koulutuksista oli lähes täysin positiivista ja osallistujat kokivat 
saaneensa koulutuksista hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita sekä tarvitsemaansa 
harjoitusta laitteiden hyödyntämiseen omassa arjessaan. Osallistujille tarjottu 
mahdollisuus selvittää nimenomaan omiin laitteisiin ja omiin käyttötarkoituksiin 
liittyviä ongelmatilanteita koettiin myös hyödylliseksi. Järjestäjien puolesta 
koulutukset olivat myös onnistuneita. Ainoana kehityskohteena nousi esille 
osallistujien melko laajojen tasoerojen huomioiminen vielä paremmin, esimer-
kiksi jakamalla osallistujia pienempiin ryhmiin taitotasojen mukaan.

KESÄKAUDEN AVAUKSESSA LEIKITTIIN MONESSA 
SUKUPOLVESSA

Vuonna 2016 hanke teki yhteistyötä Koko Suomi leikkii -hankkeen kanssa. 
Yhteistyössä päätettiin järjestää Muholaan kesäkauden avajaiset, ”Iloinen 
kesäpäivä”. Päivän ohjelmassa oli erilaisia ohjattuja sisä- ja ulkoleikkejä ja 
vapaata pelailua perinteisillä lautapeleillä. Lapset saivat tuoda oman peh-
molelunsa nallesairaalaan hoidettavaksi ja askarrella itselleen kotiinviemisen 
avaimenperäpajassa. Varttuneemmalle väelle oli tarjolla sairaanhoitajan teke-
miä terveysmittauksia, ja tapahtuman yhteydessä oli mahdollisuus myös pitää 
kirpputoria. Kyläseura paistoi lettuja ja makkaraa kävijöiden iloksi. Tapahtuma 
keräsi paljon osallistujia ja ilahduttavinta oli, että paikalla oli paljon isovan-
hempia lapsenlapsiensa kanssa. Tapahtuma myös poiki Muholaan Terhokerho 
-toiminnan vuodelle 2016. 
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Kuva 29. Leikkilähetti Ritva Vallinkoski ohjaamassa yhteisleikkiä. (Kuva: Susanna 
Nurmeksela)



Syke-toimintamalli 

LUKU

6 
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SYKE-TOIMINTAMALLI KYLIEN KEHITTÄMISEN 
TYÖKALUNA
Susanna Nurmeksela

Sykettä Kylässä -hankkeen aikana saaduista kokemuksista ja hyvistä käy-
tänteistä jalostettiin hankkeen loppuvaiheessa SYKE-toimintamalli (Liite 1) 
avuksi kylätoiminnan kehittämiseen. Malliin on koottu huomioita ja vinkkejä 
toiminnan käynnistämiseen, tapahtuman järjestämiseen ja tiedottamiseen 
sekä arviointiin, toiminnan vakiinnuttamiseen ja levittämiseen liittyen. Malli 
koostuu neljästä eri osa-alueesta, jotka ovat Käynnistämisvaihe, Kokeiluvaihe, 
Vakiinnuttamisvaihe ja Levittämisvaihe. Seuraavassa on esitelty toimintamallin 
eri osa-alueet yksityiskohtaisesti.
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TARPEIDEN KARTOITTAMINEN

• Kaikille kyläläisille, kunnan edustajille ja muille mahdollisille yhteis-
työtahoille lähetetään kutsu kylän kehittämisen kyläiltaan, jossa 
yhdessä ideoidaan millaista toimintaa ja palveluja kylälle tarvitaan.

• Tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kaikki paikallaolijat tulevat 
kuulluksi.

• Pienryhmätyöskentelyssä on helpompi saada jokaisen mielipide 
kuuluviin.

• Mietittävä, tarvitaanko jokin vetonaula, että saadaan ihmiset 
paikalle.

RESURSSIEN TUNNISTAMINEN

• Selvitetään käytettävissä olevat tilat (yhteinen, ympäri vuoden 
käytössä oleva kokoontumispaikka on usein säännöllisen toiminnan 
edellytys)

• Kuka ottaa vastuun toiminnasta? Onko kylällä kyläyhdistys? Entä 
muita aktiivisia yhdistyksiä? Millaista yhteistyötä voitaisiin tehdä?

• Selvitetään kyläläisistä mahdolliset vertaisohjaajat toiminnan 
vetämiseen. Mielellään useampi vertaisohjaaja/kylä, jotta vastuu ja 
työmäärä jakautuvat tasaisesti.

• Selvitetään kylän taloudelliset resurssit ja varainkeruun keinot.

TOIMINNAN MÄÄRITTELY

• Sovitaan yhdessä kyläläisten kanssa, millaista uutta toimintaa kylällä 
lähdetään kokeilemaan ja ketkä sitoutuvat sen toteuttamiseen. 

• Erilaiset tapahtuma- ja teemapäivät hankevetoisesti aktivoimaan 
kyläläisiä.

 ~ Näyttävä aloitus saa ihmiset liikkeelle!
• Ryhdytään selvittämään lähialueella toimivia yhdistyksiä, yrityksiä 

ja yhteisöjä, ja rakentamaan toimijaverkostoa uuden kylätoiminnan 
tueksi.
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TOIMINTAMALLIN KOKEILUT JA YHTEISTYÖVERKOSTOJEN 
RAKENTAMINEN

• Säännöllinen toiminta vertaisohjaajien vetämänä, tarvittaessa 
hankehenkilöstön avustamana.

• Hankkeen puitteissa koulutetaan ja tuetaan vertaisohjaajia sekä 
autetaan toiminnan sisällön suunnittelussa.

• Kutsutaan paikallisia yhdistyksiä ja yrittäjiä mukaan kylän 
tapahtumiin.

• Erilaiset hankevetoiset tapahtuma- ja teemaillat yhteistyössä alueen 
yrittäjien, yhdistysten ja muiden hankkeiden kanssa.

TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

• Kyläraadit puolivuosittain: arvioidaan kulunutta kautta ja 
suunnitellaan tulevaa.

 ~ Kyläraadissa päätetään, mitä toimintaa jatketaan ja mikä saa 
loppua, ja millaisia uusia kokeiluja halutaan tehdä.

• Koostuu kyläyhdistyksen väestä, toimintaan osallistuvista 
kyläläisistä, kunnan edustajista ja muiden yhdistysten edustajista.

 ~ Tärkeää tarjota puheenvuoro jokaiselle raatilaiselle. 
 ~ Valmis kysymysrunko (sivulla 113) auttaa kyläraadin 

läpiviemisessä. 
• Kyläraadin päätösten pohjalta kootaan seuraavan puolivuotiskauden 

toimintakalenteri. 

TIEDOTTAMINEN

• Yksi tärkeimmistä asioista kylätoiminnan kehittämisessä.
• Tehdään kylän oma toimintakalenteri, kylätiedote, joka jaetaan 

kotitalouksiin puolivuosittain.
 ~ Tärkeimmistä tapahtumista tiedotetaan vielä erikseen 

tapahtumapäivän lähestyessä.
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• Tiedotetaan toiminnasta laajasti eri kanavia hyödyntäen: postin 
kotisuorajakelu, facebook, whatsappryhmät, tekstiviestiringit, 
nettisivut, lehtimainokset, tapahtumakalenterit, puskaradio, 
ilmoitustaulut.

• Tärkeää nimetä kylältä tiedotusvastaava/vastaavat, jotta 
tiedottamisessa on jatkuvuutta ja säännöllisyyttä.

TOIMIVIEN RATKAISUJEN JUURRUTTAMINEN JA TOIMINNAN 
VAKIINNUTTAMINEN

• Uudet toimintamuodot ja tapahtumat vakiintuvat osaksi kylän 
säännöllistä toimintaa.

• Jokainen kylä määrittelee itse sen, mikä on sopiva määrä toimintaa 
omalla kylällä. 

• Kyläläiset pyörittävät toimintaa itsenäisesti
 ~ Hanke voi tukea ja auttaa vertaisohjaajia tarvittaessa.
 ~ Riittävä määrä vertaisohjaajia turvaa toiminnan jatkuvuutta ja 

keventää yksittäisen ihmisen kuormaa. 
 ~ Uusille halukkaille annettava mahdollisuus ottaa vastuuta 

toiminnan pyörittämisestä. 
• Yhteistyökumppanit vakiintuvat osaksi kylän toimintaa (esim. 

sydänyhdistyksen vetämä jumppa kerran viikossa).
• Hankkeen järjestämät kyläaktivaattoreiden kehittämispäivät 

tukemaan kylätoiminnan pyörittämistä: aiheina mm. viestintä ja 
tiedottaminen, eri rahoituslähteet, verkostoituminen ja vertaistuki.

• Toiminnan arviointi ja tulevaisuuden suunnittelu kyläilloissa jokaisella 
hankekylällä. Millä asioilla toiminta saadaan jatkumaan hankkeen 
päätyttyä? Mitä tarvitaan, jotta toiminta voi jatkua? Kuka ottaa 
vastuun eri osa-alueista? Mitkä ovat meidän kylämme vahvuudet, 
miten me erotumme muista?
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ONNISTUNEIDEN KOKEILUJEN LEVITTÄMINEN JA TOIMINTAMALLIN 
VIEMINEN MUILLE ALUEILLE

• Kylien välinen yhteistyö ja muiden kylien hyvät käytänteet sekä 
onnistumiset jakoon!

 ~ Seitsemän kylän kierros -> hankekylien yhteinen 
tapahtumapäivä missä järjestävä kylä pääsee kertomaan 
muille omista hyvistä käytänteistään sekä kokeiluistaan.

 ~ Kyläaktivaattoreiden koulutuspäivät. Koulutuspäivien 
aihealueet valitaan kylien tarpeiden mukaan. 
Koulutuspäivissä eri kylät pääsevät yhdessä pohtimaan 
ja keskustelemaan kyliensä toiminnasta sekä jakamaan 
kokemuksia.

• Hankkeen tulosten esittely
 ~ Hankkeen loppujulkaisu
 ~ Maaseutuhankkeiden verkostot, esim. Pöllöparlamentti
 ~ Seminaarit ja maaseututapahtumat
 ~ Innokylä



Hankkeen toiminnan ja tulosten arviointi
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KYLÄRAADIT ARVIOINNIN TYÖKALUNA
Susanna Nurmeksela 

Hankkeen toiminnan arvioinnin tärkeimpänä työkaluna ovat olleet kyläraadit. 
Kyläraateja on pidetty jokaisella hankekylällä aina puolivuosittain: ennen joulua 
ja ennen kesää. Kyläraatiin on kutsuttu kyläyhdistyksen jäseniä, vertaisohjaajia 
ja muita toimintaan osallistuvia kyläläisiä. Ajoittain mukana on ollut myös muita 
tahoja, kuten kunnan hyvinvointivastaava tai sosiaalijohtaja, tai muita yhdis-
tystoimijoita. Kyläraadin tarkoituksena on ollut kerätä palautetta kuluneesta 
toiminta-ajasta ja suunnitella tulevaa toimintakautta. Saadun palautteen perus-
teella toiminnan sisältöjä on tarvittaessa muokattu, joitain asioita lopetettu ja 
uusia kokeiluja käynnistetty. Kyläraadeista saatu materiaali on kerätty yhteen ja 
sitä on hyödynnetty hankkeen kokonaisarvioinnissa sekä SYKE-toimintamallin 
kokoamisessa. Kyläraadit toimivat erittäin hyvinä arvioinnin työkaluina niin 
hanketoimijan kuin kyläläisten näkökulmasta. Kyläraadin pohjalta suunniteltiin 
seuraavan kauden toimintakalenteri.

Tärkeä osa hankkeen toiminnan arviointia on ollut ohjausryhmätyösken-
tely. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa vuodessa kuulemaan kuluneen 
toiminta-ajan toiminnasta ja seuraamaan hankkeen tavoitteiden toteutumista. 
Ohjausryhmässä oli edustettuna Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suo-
men Sydänpiiri ry, Keski-Suomen Kylät ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
Karstulan Seudun Sydänyhdistys ry, Perusturvaliikelaitos Saarikka sekä Kars-
tulan Yrittäjät ry. Hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnettiin Keski-
Suomen ELY-keskuksen vaikuttavuuden tulostaulua. 

Hankkeen päätösvaiheessa jokaisella hankekylällä järjestettiin kyläilta, 
jonka työpajaa kutsuttiin vetämään maatalousyrittäjyyden lehtori Mari Hakka-
rainen biotalousinstituutista. Illan tarkoituksena oli kerätä palautetta kyläläisiltä 
koko hankkeen ajalta ja suunnitella yhdessä, millaisena kylän toiminta jatkuu 
hankkeen päättymisen jälkeen. Kyläillan yhteydessä kyläläiset vastasivat kyse-
lyyn, jolla kerättiin palautetta hankkeen toiminnasta ja saavutetuista tuloksista 
kullakin kylällä. Tarkempi kuvaus kyläilloista on kohdassa 8.3.
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Kysymysrunko kyläraadin pohjaksi:

1. PALAUTE KULUNEESTA TOIMINTA-AJASTA 

 • Mitkä asiat ovat onnistuneet ja missä asioissa on vielä kehitettävää?
 • Pohdittava syitä esim. epäonnistumiseen: tiedottaminen heikkoa, ei sovi 

tälle kylälle, sisältö ei kiinnosta kyläläisiä?

2. MITEN JATKETAAN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

 • Mitä halutaan jatkossa: Säilyykö toiminta ennallaan, halutaanko jotain 
uutta ja/tai loppuuko toiminta joiltain osin? Mikä on hankkeen osuus 
toiminnan järjestämisessä ja ylläpitämisessä?

3. MITÄ EDELLYTETÄÄN, JOTTA TOIMINTA KYLÄLLÄ VOI JATKUA?

 • Miten kylän oma toiminta toimisi tehokkaammin, esimerkiksi aikataulujen 
laatimisen suhteen?

 • Millaista tukea tarvitaan, jotta toiminta voi jatkua?
 • Keneltä/miltä taholta toivotaan tukea toiminnan toteuttamiseen?
 • Onko toiminnan vetäjiä riittävästi?

4. TIEDOTTAMINEN: Miten tiedottaminen on sujunut?

 • Mitä konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan tiedottamisen kehittämiseksi?
 • Kuka/ketkä vastaavat tiedottamisesta tulevalla kaudella? Miten 

tiedotetaan?
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HANKKEEN PALAUTEKYSELYN TULOKSIA
Ulla Teppo

Kyläillat järjestettiin hankkeen päättyessä kaikilla hankekylillä. Niiden yhtey-
dessä kerättiin kyselylomakkeella palautetta hankkeen toiminnasta. Vastaajia 
oli yhteensä 45 (naisia 26) ja heidän keski-ikänsä oli 63 vuotta. 

Kuluneen vuoden aikana omalla kylällä järjestettäviin tapahtumiin oli 36 % 
vastaajista osallistunut useammin kuin kaksi kertaa kuukaudessa, 1–2 kertaa 
kuukaudessa noin 14% vastaajista ja loput tätä harvemmin. Ne, jotka eivät 
olleet osallistuneet tapahtumiin mainitsivat yleisimmin syyksi jonkin muun 
menon samaan aikaa ja vain yksi ilmoitti, että osallistuminen ei kiinnosta.

Palautteessa ilmeni, että suuri osa vastaajista (70 %) oli myös osallistunut 
erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Erilaisista kylillä toteutetuista tapah-
tumista mieluisimpia olivat bingot ja liikuntakerhot sekä pääsiäiskokot. Ky-
läyhdistykset pyörittävät bingoja kolmella kylällä Kannonjärvellä, Rantakylällä 
ja Muholassa. Niissä on vuosien ajan ollut runsaasti kävijöitä myös muualta 
maakunnasta. Liikuntakerhot olivat mieluisia ja niitä on toteutettu sekä hank-
keen että vertaisohjaajien toimesta ja muutamalla kylällä on kansalaisopiston 
järjestämää liikuntaa. Pääsiäiskokot ovat monella kylällä olleet perinteisiä kylän 
ja lähiseudun väkeä kokoavia tapahtumia.

Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että yhdessä tekeminen kylillä oli sel-
västi lisääntynyt ja kolmanneksen mielestä se oli pysynyt hankkeen aikana 
ennallaan.

Lähes kaikki (81 %) olivat mielestään saaneet tietoa kylän tapahtumista 
hyvin tai erittäin hyvin ja alle neljänneskin melko hyvin. Tietoa tapahtumista oli 
saatu useiden eri kanavien kautta, mutta eniten tietoa oli saatu kotiin postitetun 
tapahtumakalenterin kautta, toiseksi eniten tietoa oli saatu ”puskaradion” vä-
lityksellä (22 %) ja myös Facebookin kautta (16 %) oli aika moni saanut tietoa. 
Joillakin kylillä käytettiin tiedon levittämiseen myös tekstiviestejä. Ylivoimai-
sesti parhaimpana tapana tiedottamiseen pidettiin kotiin jaettavaa tiedotetta. 
Tämän lisäksi paikallislehti tai paikallinen verkkotiedotusväline, esimerkiksi 
niissä olevat menopalstat, olivat vastaajien mielestä hyviä tiedotuskanavia. 
Vaikka useimmilla kylillä on omat Facebook sivut, piti niitä hyvinä tiedotuskana-
vina vain muutama vastaaja. Perinteiset tiedotustavat ”puskaradio” ja ilmoi-
tustaulu olivat myös osan mielestä hyviä tapoja tiedottaa kylän tapahtumista. 

Kylille toivottiin jatkossa suosituimpien toimintojen, bingon ja erityisesti 
liikuntatoiminnan jatkumista. Yleisesti toivottiin, että kylillä ihmiset edelleenkin 
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kokoontuisivat erilaisiin tapahtumiin ja vapaamuotoisiin illanviettoihin kylä-
taloille ja että toiminta olisi suunnattu eri ikäisille. Tapahtumissa voisi olla 
erilaisia teemoja esimerkiksi sienikurssi, yhteislaulua, musiikkia ja vaikkapa 
nuotio-iltoja.

Hankkeen päätyttyä toiminnan uskoi jatkuvan aktiivisena tai jopa erittäin 
aktiivisena yli puolet vastaajista, mutta vähän alle puolet (39 %) uskoi toi-
minnan olevan hankkeen jälkeen vähäistä. Kaksi vastaajaa jopa uskoi, ettei 
toiminta jatku lainkaan. 

Toiminnan jatkumisen takaaminen vaatii kyläläisten itsensä aktiivisen osal-
listumisen lisäksi aktiivisia vetäjiä ja toiminnasta vastuussa olevaa ydinporuk-
kaa. Vastuuta toiminnasta tulisi jakaa niin, ettei yksittäisen henkilön kuormitus 
tule kohtuuttomaksi. Lisäksi nuoremman sukupolven mukaantulo voisi taata 
kylätoiminnan jatkuvuuden ja ehkä monipuolistaisi sitä. Tärkeää olisi myös, että 
kylillä olisi toimivat tilat tapahtumille. Taloudellinen tuki esimerkiksi kunnalta tai 
joltain järjestöltä toisi turvaa kyläyhdistyksille, joilla oma varainhankinta saat-
taa olla pienimuotoista. Kylillä luotetaan pitkät perinteet omaavan toiminnan 
jatkuvan tavalla tai toisella, hyvällä yhteishengellä.

Varsinaisesti hankkeen aikaisen toiminnan sisältöihin oltiin tyytyväisiä, sillä 
mitään muuta ei jääty kaipaamaan kuin ”kyläläisiä osallistumaan” tilaisuuksiin.

Osa hanketapahtumista toteutettiin yhdessä paikallisten yhdistysten ja/
tai yrittäjien kanssa. Tämä toimintamalli oli monen mielestä hyvä ja avasi 
uusia mahdollisuuksia toteuttaa toimintaa yhdessä jatkossakin. Tapahtumiin 
saatiin monipuolisuutta ja paikalliset yrittäjät tulivat tutummiksi samoin kuin 
paikallisten yhdistysten toiminta. 

Yleisesti toivottiin jatkuvuutta tämän tyyppiselle hanketoiminnalle. Hanke 
on ollut liikkeelle panevana voimana ja kannustanut ja rohkaissut kyläläisiä itse 
toimimaan ja ottamaan vastuuta monista uusista toimintamuodoista. Lisäksi 
hanke toi kylille mukaan uusia yhteistyökumppaneita ja käynnisti yhteistyötä 
myös muiden maaseutuhankkeiden kanssa.
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KYLÄTOIMINNAN KIRJOA JA 
KOHTALONKYSYMYKSIÄ 
Mari Hakkarainen

Sain kunniatehtävän olla vetäjänä Sykettä kylässä -hankkeen toimintaa ko-
koavissa kyläilloissa. Pääsin tutustumaan kuuteen kylään pohjoisessa Keski-
Suomessa. Syksyisen pimeyden keskeltä löytyi toinen toistaan viihtyisämpiä 
kylätaloja, joissa innokkaat kyläläiset ja kylän ystävät olivat tapansa mukaan 
valmiita tekemään töitä oman kylänsä hyväksi. 

Olen itse osallistunut aktiivisesti kylätoimintaan kahdella toisiinsa liittyvällä 
kylällä: Kuohulla ja Sarvenperällä läntisessä Jyväskylässä. Talkootehtäviini on 
kuulunut kylälehden päätoimittamista, festarien järjestämistä, rallivieraiden 
paikoituksen ohjausta, saunamaratonin oppaana toimimista ja kaikenlaista 
pienempää askaretta. Suurin, nopein ja vaikuttavin kyläläisten voimanpon-
nistus, johon olen osallistunut, oli kampanja Kuohun kyläkoulun säilyttämi-
seksi vuonna 2013. Muutaman viikon vaikuttamistyön tuloksena Jyväskylän 
kaupunki päätti laajentaa kouluamme siten, että kasvanut lapsimäärä saatiin 
mahtumaan kouluun, eikä alkuperäistä suunnitelmaa koulun kahden luokan 
lakkauttamisesta toteutettu. 

Oman asuinympäristön kehittäminen tuo hyötyä sekä itselle että ympäröi-
välle yhteisölle. Lisäksi kylätoiminta tukee maaseudun kehittämisen tavoitteita 
erinomaisesti. Kun naapurit tuntevat toisensa, elämä on tietenkin turvallisem-
paa ja miellyttävämpää, mutta kylätoiminnalla on laajempiakin vaikutuksia. 
Aktiivinen kylä pystyy pitämään asukkaistaan kiinni ja houkuttelemaan kenties 
uusiakin muuttajia. Kun kylällä on elämää, sinne kannattaa tarjota palveluja 
ja rakentaa infraa. Tämä taas vaikuttaa yritystoiminnan ja työnteon mahdol-
lisuuksiin: esimerkiksi valokuidun vetämisen kulut madaltuvat, kun sille on 
luvassa yritysten lisäksi yksityisiäkin käyttäjiä. Maaseudulla toimivat yritykset 
– alkutuotantoyritysten lisäksi esimerkiksi energia-, matkailu-, urakointi- ja 
hoivayritykset – tarvitsevat jatkossakin työntekijöitä ja tuotantopanoksia, mitä 
maaseudun asuttuna pitäminen helpottaa. Kylätoiminta tarjoaa myös hyviä 
mahdollisuuksia verkostoitua ja oppia tuntemaan uusia ihmisiä – kenties tehdä 
myös uusia innovaatioita! 

Hankkeen päättävät kyläillat toteutettiin samantyylisellä käsikirjoituksella, 
johon osallistuvat kylät toivat oman mausteensa. Aluksi muisteltiin, mitä hank-
keen aikana oli tehty ja valittiin tekemisistä kullekin osallistujalle mieluisimmat. 
Muistia virkistettiin myös kertaamalla, mitä hankkeen alkaessa oli suunniteltu 
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tehtäväksi, ja mietittiin, miksi jotkut asiat olivat jääneet tekemättä, mitä taas 
oli tehty listan ulkopuolelta. Mieluisimpien tekemisten valitseminen osoittautui 
haastavaksi, sillä kylillä oli tehty monenlaista mukavaa. Samalla tuli näkyväksi, 
miten paljon olikaan saatu aikaan. 

Tämän jälkeen keskusteltiin siitä, millainen meidän oma kylämme on: miten 
erotumme muista, missä olemme hyviä, mikä kerää väkeä. Lähes kaikki kylät 
nostivat esiin hyvän hengen, kauniin luonnon ja yhteisen kokoontumispaikan. 
Erottuvuustekijät löytyivät enimmäkseen erilaisista toiminnoista: joillakin kylillä 
pyöritettiin bingoa, joissain näyteltiin ja joissain laulettiin yhdessä. Tapahtumien 
kirjoa riitti pääsiäiskokosta karaokeen ja käsityökerhosta äijäiltaan. 

Kuva 30. Kyläilloissa pohdittiin porukalla oman kylän vahvuuksia ja kehittämiskoh-
teita. (Kuva: Kirsi Kauko)

Kun erottuvuustekijät ja mukavat asiat oli saatu sijoitettua kylätalon kuvaan, oli 
aika käydä reunaehtojen pariin. Haasteita löytyikin jokaiselta kylältä. Yleisimpiä 
haasteita olivat vetäjien vähäinen määrä ja ikääntyminen, laajempaa osallistu-
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jakuntaa kiinnostavan toiminnan löytäminen, kylätalon ylläpito, varainhankinta 
ja viestintä. Näistä viestintä tuntui helpoimmin ratkaistavalta: kullakin kylällä 
oli sekä omia että hankkeen tuomia viestintäkeinoja, ja vastuuhenkilöt pys-
tyttiin nimeämään jatkoa varten. Kylätalon ylläpito oli jokaisella kylällä suurin 
menoerä, jota varten tarvittiin varainhankintaa. Sekä talon hoitamiseen että 
rahojen keräämiseen taas tarvittiin tekijöitä, joten loppujen lopuksi nämäkin 
haasteet kiteytyivät kylätoiminnan vetäjiin. 

Uusien aktiivien saaminen mukaan toimintaan on monelle kyläyhdistykselle 
kohtalonkysymys. Tämän hetken talkoolaiset ovat olleet toiminnassa mukana 
kymmeniä vuosia, ja sukupolvenvaihdos olisi välttämätöntä laittaa käyntiin. 
Etenkin lapsiperheitä ja muuta nuorempaa väkeä kaivataan mukaan. Toisaalta 
perheet ovat kiireisiä töiden ja lasten harrastusten takia, eivätkä bingoillat ja 
näytelmät houkuttelekaan kaikkia. 

Ongelmaa voisi lähteä ratkaisemaan pienillä vastuutehtävillä, jotka liittyvät 
aihepiiriin, joka tulevaa aktiivia henkilökohtaisesti kiinnostaa. Mukaan tulijalla 
pitää olla varmuus siitä, että esimerkiksi pääsiäiskokolle suklaamunien jaka-
jaksi suostumalla ei tule samalla sitoutuneeksi loppuelämäksi kylän talkootöi-
hin, vaan yksi pieni ponnistus riittää. Helpointa on aloittaa kertaluontoisesta 
tai harvoin toistuvasta tapahtumasta, johon liittyvät tekemiset on mahdollista 
jakaa. Konkarien tehtäväksi tulee pilkkoa oma talkookuormansa, pyytää uusia 
ihmisiä mukaan ja ohjeistaa ja tukea näitä heidän tekemisissään. Lopuksi 
kiitetään ruhtinaallisesti, vaikka tiedettäisiin, että itseltä homma olisi sujunut 
ketterämmin. 

Tavoitteena on, että uusi ihminen saadaan mukaan tekemään oma pieni 
tehtävänsä kylän hyväksi, kokemaan osallisuutta kyläyhdistyksen toimintaan 
ja ennen pitkää ehdottamaan myös jotain uutta toimintaa. Konkarien pitää 
tehdä tiettäväksi, että uusia toimintamuotoja kaivataan ja niitä voi matalalla 
kynnyksellä lähteä toteuttamaan. Tarvittaessa kokeneemmista aktiiveista voi-
daan nimetä joku käytännön asiat hallitseva henkilö mukaan, mutta toimia voi 
myös ilman kyläyhdistyksen hallituksen läsnäoloa. Kylätalot ovat suurimman 
osan viikosta käyttöä vailla. Jos talolle saadaan vaikka nuorison peli-ilta tai 
bändin harjoituskämppä, pitää olla kiitollinen siitä, että uutta toimintaa kek-
sittiin, eikä harmitella melua ja elämöintiä. Uudet aktiivit tekevät asiat omalla 
tavallaan, mikä kuuluu välttämättömään sukupolvenvaihdokseen. Kylille tarvi-
taan monenlaista toimintaa, johon voi osallistua oman halunsa mukaan. Osa 
voi tapahtua kylätalolla, osa jossain muualla eikä kaikkien tarvitse osallistua 
kaikkeen. 

Kylätoimijat tekevät talkootöitä sen takia, että se on heille palkitsevaa. 
Joillakin palkinto voi olla iloa siitä, että toiset saavat osallistua hyviin tapah-



119JAMK

tumiin, mutta yleensä sitoutuminen on parempaa sellaiseen toimintaan, joka 
suoraan hyödyttää itseä tai omaa perhettä. Hyötynäkökulma kannattaa pitää 
mielessä: lapsiperheet osallistuvat kyllä lasten leikkipaikan rakentamiseen 
– mitä muuta heitä hyödyttävää, mutta ei liian sitovaa voitaisiin tehdä? Toisi-
naan käy niin, että hyötyä ei saa enää kukaan, vaan tekeminen alkaa tuntua 
ikävältä velvollisuudelta. Silloin pitää pystyä luopumaan liian kuormittavista 
toiminnoista, jotka eivät houkuttele osallistujia ja tuntuvat työltä. Kylätoiminta 
on kuitenkin loppujen lopuksi vain keino olla yhdessä hyvien ihmisten kanssa 
ja tarjota pala onnea muillekin!





Kylältä kylille, kylähullun tapaan
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KYLÄHULLU PÄHKÄILEE
Matti Hämäläinen

Kiertäessäni eri kylillä ja pähkäillessäni kyläisten kanssa, nousee esiin samoja 
teemoja kylien ja ihmisten elinvoimaan ja yhteisöllisyyteen liittyen. Moni asia 
kulminoituu samoihin arkisiin asioihin, joihin ollaan suurelta osin tyytyväisiä. 
Varsinkin paluumuuttajat, jotka ovat olleet jopa useita vuosikymmeniä poissa 
kotiseudultaan ovat huomanneet palattuaan kylänsä arvon. He arvostavat niitä 
asioita, joita eivät ole saaneet kokea muualla. Olen ilokseni saanut kuulla hei-
dän palaavan KOTIIN. Ne puutteet ja olosuhteiden vajavaisuudet, jotka joskus 
tuntuivat ahdistavilta ovatkin nousseet arvoon arvaamattomaan ajan saatossa. 
Huomataankin yhteisöllisyyden ja osallisuuden arvo, kun on maailmalla ehkä 
oltu sitä vailla. Monesti luullaan, että ruoho on vihreämpää aidan toisella puo-
lella. Lähdetään maailmalle kovin odotuksin ja huomataankin erilaiset ongelmat 
ja puutteet myös siellä – elämä ei olekaan kaukana kotoa täydellistä.

Kuva 31. Alpiini Piiparinen ja Tirppilinna. (Kuva: Matti Hämäläinen)
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Voisin väittää meikein kaikkien kyläyhteisöjen elämänkulun ja toimintata-
pojen sekä kiertokulun olevan kaikkialla samanlaisia. Samat ongelmat, samat 
onnistumiset ja haasteet tulevat esiin joka paikassa. Kylien toimintakertomuk-
siin voisi vain vaihtaa aina eri kylän nimen, muuten ne ovat melko samanlaisia. 

Yksi yhteinen ja mielestäni tärkeä asia on yhteinen tila missä kokoontua. 
Onko se kylätaloksi muutettu vanha koulu, seurojentalo, nuorisoseura- tai 
työväentalo, tärkeää on, että yhteinen paikka kylältä löytyy. Mikäli tällaista 
paikkaa ei ole käytettävissä kylä kuihtuu ja toiminta loppuu aivan varmasti. Ne 
kylät, joissa kyläkoulu vielä on, ovat joka suhteessa elävämpiä ja ikärakenne 
on monipuolisempi kuin niillä, joissa väki koko ajan vähenee ja vanhenee.

Ikääntyminen ja toimijoiden väheneminen on ilmeinen ongelma vähän siellä 
sun täällä. Mistä uusia innokkaita tekijöitä, kova haaste. Ulkopuolisen ilman 
pumppaaminen kyliin voi auttaa joksikin aikaa, muttei se ongelmia poista. 
Täytyy löytää keinot kyliltä itse mennä omilla vahvuuksilla ja teoilla eteenpäin. 
Löytää sellainen toimintamuoto, jolla elinvoima kylällä pysyy ja mahdollisesti 
kehittyy, mikä se sitten milläkin yhteisöllä onkaan. Palveluverkostot kapenevat, 
moni palvelu karkaa yhä vain kauemmas varsinkin syrjäseuduilta. Mitä pal-
veluja ja miten tuotettuina ne tulevaisuudessa mm. sote-uudistuksen myötä 
järjestetään, ei ole helppo yhtälö.

Itse uskon ja kiertäessäni uskoni on vain vahvistunut: siellä missä on koti, 
siellä on hyvä olla ja asua.

SE EI OLE RIKAS JOLLA ON PALJON,  
VAAN SE JOLTA PUUTTUU VÄHÄN.

XIV Valtakunnan Virallinen Kylähullu
Matti Hämäläinen 
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LIITE 1. SYKE TOIMINTAMALLI.  
(VISUALISOINTI: JUHA TUULANIEMI) 
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