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ABSTRACT 
 

I worked as a project coordinator in the Travelling in Villages project of the 
ProAgria Western Finland and the Rural Women`s Advisory Organisation 
of Western Finland from the autumn of 2016 to the spring 2019. In this 
thesis, the methods used in the project were examined. The project was 
looking for the tourist and landscape strengths of the villages in Western 
Finland together with the villagers and various stakeholders. One of the 
aims of the project was to activate villagers, associations and entrepre-
neurs and other partners to work together to increase the visibility and 
attractiveness of villages. The project organized community events, village 
walks and guided workshops. The methods were carried out with the 
Nousiainen Aliskulma Village Association, Masku and Mynämäki Villages 
Advisory Boards. 
 
The aim of the thesis was to find out how the forms of involvement used 
in the project work in activating the villagers and in rural landscape man-
agement. The key research question was, how can participatory planning 
enable to activate the villagers and increase their respect for the environ-
ment. In addition, the impact of participatory methods on promoting land-
scape management was studied. 
 
The main result of the study is that the involvement of the villagers in the 
project measures depends a lot on the method used. It is the easiest way 
to be involved in community event, but the best way to work is to attend 
workshops. Village walks together consider the village landscape and its 
development objects. The methods make it much more visible and in-
crease the activity of villagers to manage their own environment. By culti-
vating and restoring the cultural and natural landscape, the region's iden-
tity can be enhanced and comfort improved. Increasing respect can help 
to develop local culture, strengthen rural tourism and attract new resi-
dents to the countryside. 
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1 JOHDANTO 

Suomen maaseudun maisemaa muuttavat ja muokkaavat useat globaalit 
ilmiöt. Ilmastonmuutoksen tuomat erilaiset ja voimistuvat sääilmiöt vai-
kuttavat maaseudulla ja tulevat näkymään maisemassa jatkuvasti enem-
män. Kasvi- ja puulajit muokkaantuvat ilmastoon sopivaksi. Uskotaan, että 
globalisaatio ja kasvava maahanmuutto tulevat vaikuttamaan asukasra-
kenteisiin ja maaseudun maisemaan. Lisäksi digitalisaatio ja biotalous tu-
levat vaikuttamaan maaseudun maisemarakenteeseen. Digitalisaation 
myötä etätyöskentely ja maalla asuminen voivat lisääntyä. Maaseudun 
maatalous tuottaa ruokaa ja rehua sekä myös ekosysteemipalveluita kuten 
energiaa, raaka-aineita, maisemaa, henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja 
luonnon monimuotoisuutta.  
 
Tämä opinnäytetyö kuuluu Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön 
rakennetun ympäristön koulutukseen. Opinnäytetyö on toteutettu 
ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten (myö-
hemmin MKN) Matkaillen kylillä -hankkeessa, jossa toimin hankekoordi-
naattorina syksystä 2016 alkaen kevääseen 2019 asti.  
 
Työskennellessäni MKN maisemapalveluissa maisema-asiantuntijana ja 
maaseudun matkailun kehittämishankkeessa koordinaattorina sain huo-
mata, mitä vaikutuksia kaupungistumisella ja maatalouden tehostumisella 
on ollut suomalaiseen maaseutumaisemaan ja miten paljon työtä sen 
eteen tehdään nyt. Maisema on muuttunut paljon viime vuosikymmeninä 
maatalouden koneellistumisen ja karjanhoidon tehostumisen myötä. Yh-
teiskunnan muutos on vaikuttanut asukasrakenteeseen. Kaupungistumi-
nen autioittaa. Avoin ja monimuotoinen kylämaisema on suurelta osin hä-
viämässä rantojen, peltojen ja kyläteiden reuna-alueiden pensoittuessa. 
Maiseman umpeutuessa ja perinteisten kulttuuriympäristöjen rapistuessa 
menetetään kylien paikallista kulttuurihistoriaa ja identiteettitekijöitä sekä 
maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä arvoja. 
 
Matkaillen kylillä -hankkeessa tavoitteena on lisätä Valtatie 8 varren kylien 
vetovoimaisuutta matkailukohteena hyödyntämällä maaseudun maise-
maa kestävällä tavalla. Hankkeen lähtökohtana on kyläläisten aktivointi 
osallistavan suunnittelun kautta. Käytössä olleet ja tässä opinnäytetyössä 
menetelmällisinä esimerkkeinä ovat kyläillat, kyläkävelyt ja ohjatut tal-
koot. Tutkin työssäni, miten osallistavan suunnittelun avulla pyritään nos-
tamaan kyläläisten tietoisuutta oman ympäristön arvostuksesta ja hoi-
dosta. Tutkimuskysymykseni kuuluu, millaisia vaikutuksia osallistavilla toi-
menpiteillä on maaseudun maisemanhoidon edistämisessä. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten erilaiset osallistami-
sen muodot toimivat kyläläisten aktivoinnissa ja maaseudun maiseman-
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hoidossa. Käsittelen vapaaehtoista ja omaehtoista kylätoimintaan osallis-
tumista. Ulkopuolisena tahona MKN pyrkii aktivoimaan kylätoimijoita ja 
opastamaan heitä maisemanhoidossa. Osallistamisesta puhutaan yleensä 
silloin, kun kansalaisia vaaditaan tai kehotetaan osallistumaan tiettyihin 
yhteiskunnallisiin hankkeisiin. Osallistamisessa osallistumisen tarve on 
syntynyt siten muualla kuin osallistujien mielessä. (Koskiaho, 2002, s. 37) 
Matkaillen kylillä -hankkeen toimintaan ilmoittautui kuusi kylää mukaan, 
mutta viimeisen vuoden aikana hanke toimi enää kolmessa kyläkokonai-
suudessa. Tarkastelen opinnäytetyössäni menetelmiä ja toimenpiteitä, 
joita näissä kolmessa viimeisessä kylässä toteutettiin. Näissä kolmessa ky-
lässä tehtyjä toimenpiteitä ja tuloksia käsitellään myös kylien loppurapor-
teissa, joita en ole erikseen merkinnyt tekstin lähdeviitteiksi vaan ainoas-
taan lähdeluetteloon. (Wallin, 2019a; Wallin, 2019b; Wallin, 2019c) 

2 MAASEUDUN KYLÄTOIMINTA 

Tutkimukseni keskittyy suomalaiseen, erityisesti länsisuomalaiseen, kylä-
maisemaan ja tarkastelee kylätoiminnan vaikutusta maisemaan. Kylä tar-
koittaa maantieteellistä aluekokonaisuutta, mutta myös tietyllä alueella 
paikallisen kulttuurihistorian ja identiteetin muovaamaa yhteisöä (Per-
heentupa, 2008, s. 9). Lähes aina kyläyhteisöön kuuluu oman asuinalueen 
ja sen asukkaiden hyvinvoinnin eteen tehtävä omaehtoinen kehittämistoi-
minta. Tätä kutsutaan kylätoiminnaksi. (Kuokkanen, 2015, s. 22) Tässä lu-
vussa tarkastelen suomalaista kylää ajassa ja kylätoiminnan kehittymistä 
Suomessa. Tarkastelen myös, mitä on kestävä maisemanhoito ja mitkä 
ovat keskeiset maisemanhoitokohteet maaseudulla.  

2.1 Kylä ajassa 

Kylä on pysyvän alueellisen kokonaisuuden muodostava pienehkö asutus-
yhteisö, joka koostuu toistensa läheisyydessä sijaitsevista taloista. Asuk-
kaita on muutamasta kymmenestä muutamaan tuhanteen. Talouksissa 
tuotetaan pääasiassa ravintoa karjatalouden, maanviljelyn tai kalastuksen 
voimin. Aiemmin ravintoa on tuotettu myös metsästyksellä ja marjastuk-
sella.  Nykyisin kylä on usein muista elinkeinoista elantonsa saavien talouk-
sien muodostama maaseututaajama. Kyläasutuksen vastakohtana on yk-
sittäistaloasutus. Kylä voi olla myös hallinnollisen jaottelun yksikkö, mutta 
kylän hallinnollinen merkitys vaihtelee maittain. (Tieteen termipankki, 
2015)  
 
Kylätoiminta vastaa maaseudun kehittämistyöstä kehittämishankkeillaan 
sekä vapaaehtoistyöllään (Suomen Kylätoiminta ry, 2014, s. 10). Suomessa 
on noin 4 200 kylää, joista 3100:ssa toimii organisoitunut kyläyhdistys ja 
930:ssa rekisteröimätöntä kylätoimintaa. Runsaassa 200 kylässä ei ole lain-
kaan järjestäytynyttä kylätoimintaa. (Suomen Kylätoiminta ry, 2014, s. 8–
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9) Aktiivinen kylätoiminta kokoaa paikallisia asukkaita ja voimavaroja yh-
teen kehittämään, säilyttämään ja vahvistamaan omaa elinaluetta sekä tu-
kemaan asukkaiden hyvinvointia. Euroopan unionin maista Suomi on sel-
västi maaseutumaisin. Suomessa on 95 % pinta-alasta maaseutua ja lähes 
kolmannes väestöstä asuu myös maaseudulla (Työ- ja elinkeinoministeriö, 
2014, s. 10).  
 
1800-luvun loppupuolelle asti kylät olivat hallinnollisia yksiköitä omalla 
alueellaan. Tämä tarkoitti sitä, että asukkaat olivat kollektiivisesti verovel-
vollisia ja kylillä oli oma päätäntävalta ja asema kouluhallinnossa. (Hauta-
mäki, 1967, s. 52). Vuoden 1865 kylien itsehallinto heikkeni ja tilalle kehi-
tettiin laajempi hallinnollinen yksikkö, kunnallishallinto. (Hautamäki, 1989, 
s. 6). Kuntien mukana tuli uusia kunnallisia palveluita, jotka korvasivat mo-
nia kylätoiminnan myötä syntyneitä tehtäviä (Hyyryläinen, 1994, s. 14). Ky-
läjaon historia on pitkä ja osa entisajan kylistä on enää vain nimiä kartta-
lehdillä (Hautamäki, 1989, s. 50). Entiset kylät ovat autioituneet, yhdisty-
neet muiden kylien kanssa tai eriytynyt useammaksi kyläksi. Kuntaliitosten 
myötä on muodostunut uusia kyliä, kun entisestä kunnasta on tullut toisen 
kunnan osa. (Valkama, Salonen & Suikio, 2013, s. 20). Esimerkiksi myöhem-
min esille tuleva Mietoinen on entinen kunta, mutta Mynämäkeen liitty-
misen yhteydessä siitä on tullut kylä.  
 
Nykyään kylä on enää vaikea määritellä rajaamalla se tietyksi maantieteel-
liseksi alueeksi tai hallinnolliseksi kokonaisuudeksi, koska sillä ei juurikaan 
ole enää hallinnollista tai juridista asemaa. Suomessa kunta on pienin hal-
linnollinen yksikkö (Valkama ym., 2013, s. 20). Kylä tulisikin ymmärtää yh-
teisönä, joka on paikalliskulttuurin ja identiteettitekijöiden muovaama 
asukaskokonaisuus. (Kuokkanen, 2015, s. 23) 

2.2 Maisemanhoito maaseudulla 

Maaseudun maisemaa uhkaa umpeutuminen ja luonnon monimuotoisuu-
den heikentyminen. Rakentaminen, peltojen metsittäminen ja metsähak-
kuut muuttavat maisemaa. Elinkeinorakenteen muutos, kylien väestön vä-
heneminen ja maaseutumaisen rakennuskulttuurin aliarvostus ovat hävit-
täneet maisemasta monia omaleimaisia kulttuuripiirteitä. (Komulainen, 
1998, s. 7) Metsäntutkimuslaitoksen vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen 
mukaan maiseman sulkeutuessa myös kylien elinvoima vähenee, sillä pel-
lonmetsitys vaikuttaa erityisesti yritysympäristöön maaseudulla. (Komulai-
nen, 1998, s. 7; Selby & Petäjistö 1995). Maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmä ennusti jo vuonna 1996, että maaseudun ympäristöarvot tulevat tu-
levaisuudessa korostumaan. Kestävä kehitys maaseutupolitiikassa merkit-
see sitä, että huolehditaan ympäristön vetovoimaisuuden säilymisestä. 
Ympäristö voi tuoda maaseudulle paitsi uusia asukkaita ja matkailijoita 
myös maiseman- ja luonnonhoitoon liittyviä työtilaisuuksia. Maaseudun 
maisemanhoitoon tarvitaan organisoitua ja poliittista taustatukea. Kestä-
vän maaseutuympäristön suunnitteluun ja hoitoon tarvitaan rakennuslain 
mukaan tutkittua tietoa eri sektoreilta, jotta ratkaisut olisivat ekologisesti 
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ja taloudellisesti mahdollisia sekä esteettisesti hyväksyttäviä. (Komulainen, 
1998, s. 7) 
 
Maiseman muutosta voisi pitää yhtenä maiseman perusominaisuuksista. 
Yhtä lailla ihminen kuin luontokin muokkaavat jatkuvasti maisemaa. Ennen 
maaseudulla maisemat pysyivät avoimina laidunnuksen ja peltojen viljelyn 
takia. Viime vuosikymmeninä maisema on muuttunut merkittävästi, kun 
maatalous ja karjanhoito ovat koneellistuneet ja tehostuneet. Maa- ja met-
sätalouden jatkumista pidetään ensiarvoisen tärkeänä maiseman säilymi-
selle. Maatalouden rakennemuutoksen lisäksi luonto vaikuttaa ympäris-
töömme. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan ympäristöömme yhä enem-
män ja luonnossa tapahtuvat muutokset ovat entistä todennäköisempiä. 
Kasvillisuus muuttuu ja se muuttaa maisemaa, kun peltoviljelyssä otetaan 
käyttöön uusia viljelykasveja ja metsässä uusia puulajeja. Lisäksi maise-
massa näkyy entistä enemmän tulvia, kuivuuden aiheuttamia vaurioita 
sekä myrskyvahinkoja. (Ahro, Hirvonen, Koski, Pakkanen & Söyrinki, 2016, 
s. 10) 
 
Maisemanhoito vakiintui 1990-luvulla ja se tuli yleisemmäksi käytännöksi, 
kun se aiemmin oli ollut enemmänkin akateemisten piirien keskustelua ja 
marginaalialueiden suojelua. Vuonna 1992 solmittiin Rion biodiversiteetti-
sopimus ja laadittiin metsäperiaatteet, joiden myötä maapallon monimuo-
toisuuden vaalimisesta tuli maailmanlaajuinen tavoite. (Komulainen, 1998, 
s. 25) Maisemanhoidon edistämiseksi laadittiin arvokkaiden maisema-alu-
eiden mietintö, jossa esitetään maisemien alueellinen luokittelu ja ehdo-
tetaan rahallista tukea inventoiduille alueille (Ympäristöministeriö, 1992). 
Vuonna 2000 solmittiin Firenzessä eurooppalainen maisemayleissopimus, 
jossa maisema määritellään muodostuvan eri elementeistä ja jatkuvasti 
muuttuvana kokonaisuutena. Maisema tarkoittaa ihmisen määrittelemää 
aluetta, jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja ihmisen toiminnasta ja 
vuorovaikutuksesta. Maankäyttötapojen muuttuessa on erityisen tärkeää 
tunnistaa maisema-arvot, jotta maiseman luonne voidaan säilyttää. Kun 
tunnetaan maiseman historia ja rakenne, voidaan vaalia maiseman olen-
naisia arvoja ja piirteitä. (Laki eurooppalaisesta maisemayleissopimuk-
sesta/2006) 
 
Maaseutupolitiikka ohjaa sekä välillisesti että suoraan maisemanhoitoa. 
Maaseudun yrittäjiä ja yhdistyksiä kannustetaan maatalousluonnon mai-
seman ja luonnon monimuotoisuuden hoitoon ympäristösopimuksien 
avulla. Maiseman monimuotoisuutta ylläpitävistä toimista voi saada kor-
vausta maaseutuvirastosta, kun sitoutuu ympäristösopimukseen, jonka ak-
tiiviviljelijä tai rekisteröitynyt yhdistys voi tehdä aina viideksi vuodeksi ker-
rallaan. Hoitosopimuksen voi tehdä perinnebiotoopeista1, luonnonlaitu-
mista, peltojen reuna-alueista, jotka ovat luontoarvoiltaan monimuotoisia 

                                                           
1 Varsinais-Suomen Perinnemaisemayhdistys (2019): ”Perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden 
muovaamia niittyjä ja laitumia, joille on vuosisataisen hoidon myötä kehittynyt omaleimainen ja rikas 
eliölajisto. Perinnebiotooppien määrä on vähentynyt Suomessa jo 1880-luvulta lähtien, mutta vähenemi-
nen kiihtyi sotien jälkeen ja on jatkunut nopeana viime vuosikymmeninä.”  
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ja maisemaltaan merkittäviä sekä pellon ja tien tai pellon ja vesistön väli-
sistä reuna-alueista tai peltoalueiden metsäsaarekkeista. (ELY, 2018) Vuo-
den 2019 alusta Maaseutuvirasto on toiminut Ruokaviraston nimellä. Mää-
rärahat maaseudun maiseman ja luonnon monimuotoisuuden hoitoon on 
loppunut ja vuonna 2019 uusia ympäristösopimuksia ei toistaiseksi enää 
solmita. Maaseudun kehittämistä tukemaan on työ- ja elinkeinoministeriö 
valmistellut Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman vuosille 2014 - 2020. 
Ohjelman visiona on voimavarojaan hyödyntävä ja hyvinvoiva maaseutu. 
Tarkoituksena on nimenomaan kannustaa paikkaperusteisesti yhteisön 
omaehtoiseen kehittämistyöhön ja yrittelijäisyyteen. (Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö, 2014, s. 11-15) 
 
Maaseudulla on laadittu kylän kehittämissuunnitelmia tukemaan kaavoi-
tusta tai korvaamaan kaavan puuttumista.  ProAgria Etelä-Suomi ry sekä 
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset julkaisivat vuonna 2016 Maisema-
oppaan arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun. Siinä 
paneudutaan maiseman rakenteisiin ja yhteiskunnallisten muutosten vai-
kutuksiin maisemassa. Opas on tarkoitettu suunnittelijoille ja päättäjille, 
mutta maisemanhoitoa ja vastuunkantoa maisemasta ohjataan myös yksi-
tyisille maaomistajille. (Ahro ym., 2016, s. 3) Arvokas maisema-alue on mo-
nimuotoista maisemakuvaa, johon sisältyy perinnebiotooppeja, metsäsaa-
rekkeita ja reunavyöhykkeitä, puukujanteita, yksittäisiä maisemapuita 
sekä kiviaitoja ja -röykkiöitä. Nämä ovat maiseman kohokohtia, erityispiir-
teitä ja luonnon monimuotoisuutta, joita maisemanhoidolla tavoitellaan ja 
vaalitaan. (Ympäristöministeriö, 1992) 
 
Maisemaoppaan mukaan maisemanhoidon keskeisiä kohteita on raken-
nettu ympäristö, avoin viljelymaisema, maiseman erityispiirteet ja luonnon 
monimuotoisuus, avoimet näkymät ja tiestö sekä metsämaisema. Kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaan ja maisemallisesti merkittävän rakennuskannan 
säilyttäminen ja kunnostaminen perinteisin menetelmin on keskeisimpiä 
tavoitteita. Maaseudun maisemassa ongelmana on nyt ja tulevaisuudessa 
käyttämättömät rakennukset. Navetat, aitat, ladot, makasiinit, kellarit ja 
muut rakennukset ovat tärkeä osa maisemaa ja kulttuuriperintöä. Toi-
saalta vanhan rakennuskannan kulttuuriarvoja uhkaa paikoitellen ylikor-
jaaminen. Parasta hoitoa vanhoille rakennuksille onkin asuminen, käyttä-
minen ja säännöllinen kunnossapito. (Ahro ym., 2016, s. 59) 
 
Avoin viljelymaisema on keskeinen osa maaseudun kulttuurimaisemaa, 
joka on muotoutunut viljelyn ja karjankasvatuksen seurauksena. Viljely-
maiseman säilymisen takaa maatalouselinkeinojen ja viljelyn jatkuminen. 
Peltojen viljelyllä viljelijä voi samalla ylläpitää peltoluonnon monimuotoi-
suutta sekä edistää maisema- ja luontoarvojen säilymistä. Karjatalous yllä-
pitää maiseman ja luonnon monimuotoisuutta. Laiduntavat eläimet ovat 
yhä harvinaisempi näky, mutta sitäkin arvokkaampi osa maisemaa ja luon-
nonhoitoa. Avoin viljelymaisema säilyy, kun maatalouselinkeinot ja viljely 
jatkuvat eikä peltoja metsitetä. (Ahro ym., 2016, s. 59) 
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Maiseman merkitys perustuu sen näkyvyyteen tiealueelta ja muilta ylei-
siltä paikoilta. Maisema kasvaa umpeen, jos tienvarren pensaikkoa ei har-
venneta tai näkymiä vesistöön ei avata. Näkymien säilyttäminen on vaati-
vaa, sillä käyttämättömät reuna-alueet tarvitsevat säännöllistä ja toistuvaa 
hoitoa. Ranta-alueilla haasteena on maanomistus, joka voi jakaantua 
useille eri omistajille. Tiemaisemaa tulisi vaalia ja välttää teiden oikaisuja 
ja levennyksiä. Kiinnostava maisema on vanhalla tiestöllä, joka myötäilee 
maanpinnan muotoja. (Ahro ym., 2016, s. 59) 
 
Suurimmat muutokset maisemaan aiheutuu hakkuista. Metsä antaa mai-
semalle kehyksen ja rajat. Näkyviä kohteita maisemassa ovat mäet, vaarat, 
harjut, kallioalueet, rantametsät, saaret ja tienvarret sekä viljelyalueiden 
reunametsät. Metsänhoidon uusilla suosituksilla (Tapio 2014) voidaan lie-
ventää hakkuun vaikutuksia maisemaan sopivalla hakkuun toteutuksella, 
kuvion rajauksella, hakkaamattomilla välialueilla ja säästöpuuston sijoitta-
misella. (Ahro ym., 2016, s. 58) 
 
Maisemanoppaassa todetaan, että maisemanhoito on jokaisen vastuulla. 
Yksityiset maanomistajat tekevät valintoja rakennusten ja pihapiirien kun-
nostamisessa. Omaehtoisuuden lisäksi maisemanhoitoa tulisi myös suun-
nitella. Osallistavan suunnittelun avulla voidaan pohtia yhdessä kylän kes-
keisimpiä maisemakohteita ja niiden hoitoa.  Kun maisemanhoidon tavoit-
teet ja toimenpiteet sovitaan yhdessä, niihin myös helpommin sitoudu-
taan. Usein tarvitaan myös käytännön hoitotöiden organisointia, jotta 
suunnitelmat saadaan toteutetuksi. (Ahro ym., 2016, s. 58) 

2.3 Kylätoiminta 

Kyläyhdistys on Suomessa kylätoimintaa harjoittava yhdistys. Kyläyhdis-
tyksiä perustettiin eniten 1980-luvulla. Eri maakunnissa perustamisen vilk-
kain ajankohta oli eri vuosina. Nykyään suurin osa uusista kyläyhdistyksistä 
perustetaan suoraan rekisteröidyksi yhdistykseksi. Kylätoimintaa lähdet-
tiin tekemään järjestäytyneesti 1980-luvulla. Yhteiskunnallinen rakenne-
muutos, maaltamuutto, jossa väestö siirtyi maaseudulta taajamiin, tapah-
tui 1950-1970-luvuilla. Maatalouden koneellistuminen, tilakoon kasvu ja 
siirtyminen vähemmän työvoimaa vaativiin viljelymenetelmiin vaikutti 
kenties siihen, että maaseudulla tuli tarve järjestäytyneeseen kylätoimin-
taan ja nyt siihen oli myös enemmän aikaa. Kansalaisaktiivisuus lisääntyi 
kaikkialla 1980-luvulla. (Suomen Kylätoiminta ry, 2014, s. 8-9) 
 
Maaseutupolitiikan ohjelmassa 2014-2020 painotetaan kansalaisyhteis-
kunnan ja osallisuuden vahvistamista. Kokonaisohjelman viidestä tee-
masta yksi on osallisuus ja lähidemokratia. Tavoitteena vuoteen 2020 men-
nessä on, että lähidemokratia toimii hyvin, kansalaisyhteiskunta on aktiivi-
nen ja kansalaistoimijoiden sekä kuntien yhteistyö sujuu. Tällöin paikalli-
nen kehittäminen on vahvaa.  Maaseudun asukkaat ja yhteisöt osallistuvat 
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ja vaikuttavat yhteiskunnan ja lähiympäristön kehittämiseen sekä sitä kos-
kevaan päätöksentekoon monipuolisesti. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 
2014, s. 26) 
 
Maaseudun asukkaita halutaan aktivoida ja osallistaa lähiympäristön ke-
hittämiseen. Maaseutu kestää muutokset, jos asukkaat pysyvät aktiivisina 
ja valmiina osallistumaan kylänsä kehittämiseen. Osallistumalla ihmiset si-
toutuvat ja rakentavat siteitä ympäristöönsä. (Ahro ym., 2016, s. 58) Maa-
seudun kehittämisessä on kuitenkin tunnistettava maaseudun asumiseen 
liittyvät alueelliset erot. Maaseutupolitiikassa vakiintuneen maaseututyy-
pittelyn mukaan kaupunkien läheisellä maaseudulla on parhaimmat kehit-
tymismahdollisuudet. Alueen asukkailla on mahdollisuus käydä töissä lähi-
kaupungeissa ja kaupunkien läheisyys mahdollistaa myös maatalous- ja 
muille yrittäjille monipuoliset lähimarkkinat. Kaupunkien lähikunnat ovat-
kin väestökehitykseltään muuttovoittoisia. Maaseututyypittelyssä seuraa-
vana kategoriassa on ydinmaaseutu, joka on vahvaa alkutuotantoaluetta. 
Siellä on erikoituneen alkutuotannon keskittymiä. Alueen kuntakeskukset 
ovat toiminnoiltaan monipuolisia ja useimmat kylät myös elinvoimaisia. 
Useimmat ydinmaaseudun kunnista sijaitsevat Etelä- ja Länsi-Suomessa. 
Kolmannessa kategoriassa on harvaan asuttu maaseutu, jonka tulevaisuu-
den kehitysnäkymät ovat huonot. Nuoret muuttavat pois, palvelut lähte-
vät, maatalouden tuotantorakenne ohenee, väestö vanhenee ja kuntien 
taloudellinen kantokyky heikkenee. Valtaosa harvaan asutusta maaseu-
dusta sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa. (Pasanen, 2010, s. 113) Tutkimuk-
seni keskittyy länsisuomalaisiin kyliin. Kylät sijaitsevat kunnissa, joista on 
enintään 15 minuutin ajomatka Turkuun.  
 
Kylän elinvoimaisuus riippuu pääosin alueella taloudellisesti toimeentule-
vista asukkaista, peruspalveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta 
sekä aktiivisesti toimivasta yhteisöstä. Tämä kaikki sijoittuu keskelle turval-
lista, terveellistä ja viihtyisää asuinympäristöä. (Pasanen, 2010, s. 116) Ak-
tiivisesti toimiva yhteisö tarvitsee vahvaa paikkasidonnaisuutta. Kyläläis-
ten ympäristön kehittämistyö on samalla myös identiteettityötä. Kun ihmi-
nen identifioi itseään osana yhteisöä ja paikkaa, paikan identiteetti vahvis-
taa sitä, mitä ihminen ja yhteisö ovat ja arvostavat. Neutraalista ympäris-
töstä tulee elämäntilanteidemme ja merkitystenantomme kautta paikka: 
merkityksellinen kokonaisuus (Karjalainen, 1997, s. 230-231).   
 
Niina Koskihaara (2014) on tutkinut artikkelissaan kylä- ja kotiseutuyhdis-
tyksiä paikallisidentiteetin ylläpitäjinä ja rakentajina. Hänen artikkelinsa 
pohjautuu kylä- ja kotiseutuyhdistystoimijoiden kanssa tehtyihin haastat-
teluihin, joissa on käsitelty toteutuneita kuntaliitoksia Mynämäellä, Sa-
lossa, Hämeenlinnassa ja Pälkäneellä. (Koskihaara, 2014, s. 156-157) Mat-
kaillen kylillä -hanke toimi myös Mynämäellä Mietoisten kylässä, joka on 
entinen Mietoisten kunta. Kuntaliitoksilla voi olla vahva vaikutus kylätoi-
minnan viriämiseen ja aktivoitumiseen. Toisaalta se voi olla myös pakon-
omainen tarve saada palveluita säilymään omalla alueella. Kyläyhdistyksen 
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toimijoilla voi olla eri motiiveja toimia. Toinen voi kokea huolta vähenty-
neistä palveluista ja yhteisöllisyyden hiipumisesta. Hänelle on kertynyt 
muistoja ja kokemuksia paikasta, ja ne vaikuttavat yksilön haluun toimia 
paikallisyhdistyksessä yhteisöllisyyden ja asukkaiden yhteisten asioiden 
hyväksi. Toiselle asuinpaikka ei välttämättä merkitse erityistä samaistumi-
sen kohdetta, eikä koe tarvetta tutustua siihen paremmin. Yksilön motiivi 
kyläyhdistyksessä toimimiseen voi olla tavoite saada kauppa omalle ky-
lälle. Yhdistystoiminnan kautta muodostuvan yhteisöllisyyden ja paikkaan 
identifioitumisen kannalta keskeistä on kuitenkin itse toiminta ja sen lop-
putulokset. (Koskihaara, 2014, s. 156-157) 
 
Ronja Kuokkanen (2015) on tutkinut kylien hyvinvointiin liittyvää puhetta. 
Hän pohtii sitä, miten maaseudun haasteet, kuten työikäisen väestön vä-
heneminen, palvelujen ja perinteisten työpaikkojen puute, ikääntyvän vä-
estön kasvu ja kuntien heikko taloustilanne ja kaukainen sijainti isoista kes-
kuksista vaikuttavat kylän hyvinvointiin. Toisaalta Kuokkasen mukaan hy-
vinvointia lisää se, että maaseudulla voi elää luonnonläheisesti puhtaassa 
ympäristössä ja vahvassa paikallisyhteisössä. Maaseudulta löytyy kauniita 
maisemia, luontoa ja kulttuurihistoriaa, mutta näitä arvoja tulee myös vaa-
lia. Kylätoiminta pyrkii kansalaisaktiivisuuden ja yhteisöllisyyden kautta 
vastaamaan maaseudun hyvinvointiin liittyviin haasteisiin. (Kuokkanen, 
2015, s. 5) 
 
Kylätoimintaa ja -yhdistyksiä tukee valtakunnallinen Suomen Kylät ry, joka 
laatii yhteistyössä Leader-ryhmien kanssa valtakunnallisia kehittämisohjel-
mia paikallisten kylätoimijoiden avuksi (Suomen Kylät ry, 2018). Ohjelmiin 
kirjataan maaseutupolitiikan tavoitteet konkreettisiksi toimenpidesuosi-
tuksiksi, joita kylätoimijoiden on sitten helppo hyödyntää. Kylätoimintaoh-
jelmissa määritellään kylätoimijoihin kohdistuvat odotukset ja vastuut.  
Vastaavasti maakunnalliset kylien yhteenliittymät ja kyläyhdistykset toimi-
vat kylien tukena ja yhteistyötahona sekä muokkaavat maakunnallisia ky-
läohjelmia. (Kumpulainen, 2014, s. 14; Kuokkanen, 2015, s. 26) 
 
Maaseudun kehittämistyöhön on kanavoitu Euroopan maaseudun kehittä-
misrahaa, jota Suomen maaseudulle ohjaavat Leader-ryhmät. Leader ry ra-
hoittaa maaseudun ja paikallisyhteisöjen yleishyödyllisiä ja elinkeinotoi-
mintaa edistäviä hankkeita, auttavat hakemusten valmistelussa ja hankkei-
den toteuttamisessa. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, joista jokainen laatii 
oman kehittämisohjelmansa ja valitsevat tuettavat hankkeet. Jokaisella 
ryhmällä on oma hallitus, joka kootaan julkisen hallinnon, paikallisten yh-
distysten ja yritysten sekä maaseudun asukkaiden edustajista. Leader-tuki 
muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. (Leader Suomi, 2019) 
 
Tässä opinnäytetyössäni tutkin kylätoimijoiden aktivointimenetelmiä ja 
toiminnan vaikutusta maisemaan. Useissa Suomen kylissä on enää vähän 
aktiivisia toimijoita ja kylätoimintaa harjoitetaan väestömäärältä suhteelli-
sen pienillä alueilla. Odotukset paikallista kylätoimintaa kohtaan ovat suu-
ria ja monia toimijoita uhkaa uupuminen.  Kylätoimijat itse toivovat, että 
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he voisivat järjestää yhteistöllisyyttä tukevia tapahtumia ja mukavaa toi-
mintaa asukkaille. Kylätoiminnan yhteiskunnalliseksi työksi katsotaan 
edunvalvonta ja vaikuttamista esimerkiksi palveluiden säilymiseen. Aktiivi-
simmat kylät sisällyttävät toimintaansa paljon myös kehittämishankkeita. 
Suurin osa kylätoimijoista haluaisi pitää kylätoiminnan erillään peruspalve-
lujen tuottamisesta, vaikka moni uskoo, että kylän peruspalvelujen saata-
vuus on tulevaisuudessa yhä enemmän yhdistysten aktiivisuuden varassa. 
(Rouhiainen, 2014, s. 31–32.) Monet järjestöt tekevätkin jo paljon työtä 
korvatakseen kyliltä poistuvia julkisen sektorin palveluita. Maaseutupolitii-
kan kokonaisohjelman tavoitteena vuoteen 2020 mennessä on, että maa-
seudun asukkaat ja yhteisöt osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskunnan ja lä-
hiympäristön kehittämiseen sekä sitä koskevaan päätöksentekoon moni-
puolisesti. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014, s. 26) 

3 MATKAILLEN KYLILLÄ -HANKE 

Länsi-Suomen MKN alkoi ideoida Matkaillen kylillä -hanketta jo alkuvuo-
desta 2016. Yhdistykset olivat yhteydessä maa- ja kotitalousnaisiin tar-
peesta suunnitella ja kehittää kylille matkailuhanketta. Porista Turkuun 
kulkee valtatie 8, jonka varrella on todettu olevan potentiaalisia matkailu-
kohteita, mutta ne ovat jääneet syrjään valtatien imusta. Matkailuhank-
keelle katsottiin olevan tarvetta, jotta voitaisiin kehittää kylien vetovoimai-
suutta ja mahdollisesti lisätä valtatieltä poikkeamista. Samoin oli huo-
mattu, että kiinnostus paikallista kulttuuria korostavaa ja ekologisesti kes-
tävää lähimatkailua kohtaan oli kasvanut. Hankkeen taustalla oli kehittää 
kylien vetovoimaisuutta entisestään. Monet kyläkokonaisuudet, kulttuuri-
kohteet ja -maisemat sekä yksittäiset matkailukohteet ja tapahtumat sijait-
sivat hajallaan eikä niistä ollut tarpeeksi tietoa, jotta matkailijat tai lähiseu-
dun asukkaat löytäisivät niihin.  Ajatus oli, ettei kylissä useinkaan itse osata 
huomata jo olemassa olevien kohteiden kaikkia mahdollisuuksia tai niiden 
kehittämiseen ei ole riittäviä resursseja tai osaamista. Hankkeen myötä ha-
luttiin kokonaisvaltaista suunnittelua, matkailukohteiden kohentamista ja 
monipuolista markkinointia sekä yhteistyötä muiden lähialueen toimijoi-
den kanssa.  
 
Maaseudun toimijoiden ajatuksena oli saada ulkopuolinen toimija vetä-
mään kylähanketta, jossa annettaisiin opastusta ja ohjausta maisemanhoi-
toon. Maaseudulla todettiin olevan paljon potentiaalisia matkailukohteita, 
joiden vetovoimaisuutta lisäisi maiseman hyödyntäminen kestävällä ta-
valla. Maaseudulla on paljon omaleimaisia kulttuuri- ja luonnonmaisema 
kohteita, joiden hoitaminen ja esiin tuominen kunnostamalla vahvistaisi 
paikallisidentiteettiä ja parantaisi asukkaiden viihtyisyyttä. (Komulainen, 
2013, s. 7) Avoimia ja monimuotoisia kylämaisemia uhkaa monin paikoin 
umpeutuminen, kun viljelyalueet, ranta-alueet ja kyläteiden reuna-alueet 
pensoittuvat. Maiseman umpeutumisen ja perinteisen kulttuuriympäris-
tön rapistumisen myötä häviää kylien kulttuurihistoriaa ja identiteettiä 
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sekä maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä arvoja. (Ahro, J. 
ym., 2016, s. 58) 
 
Hankkeessa tärkeänä osana oli maisemanhoito ja matkailun kehittäminen. 
Maisemalla on paljon merkitystä, mitä mielikuvia alueesta syntyy ja millai-
nen imago alueelle rakentuu. (Komulainen, 2013, s. 7) Kulttuuriperinnön 
ja maisema-arvojen säilymisen takaamiseksi aktivoidaan kyläläisiä kunnos-
tamaan ja arvostamaan kylämaisemaa ja matkailukohteita. Maisemanhoi-
don ja kylämatkailun kehittämisen turvaamiseksi pyritään lisäämään yh-
teistyötä eri maakuntien välillä. Näin saadaan vaihdettua kokemuksia ja 
käytäntöjä. (Komulainen, 2013, s. 55) 
 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää tulevaisuuden kylämatkailua monipuo-
listamalla kylien maiseman, nähtävyyksien ja tapahtumien vetovoimateki-
jöitä. Maisema voi olla matkailutuote tai osa sitä, joten maisemanhoito oli 
olennainen osa hanketta. Kylissä tulee löytyä halukkuutta kunnostaa mai-
semaa, jotta maisemat säilyvät halutussa kunnossa.  Maisema, kulttuuri-
perintö ja luontomielikuva ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä matkailussa ja 
maaseutualueiden markkinoinnissa. (Komulainen, 1998, s. 111) Paikalli-
suus tuo maisemaan matkailijoita kiinnostavan tarinansa. Kylämaiseman, 
kohteiden ja tapahtumien ainutlaatuisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää 
kylämatkailussa. (Komulainen, 2013, s. 16) 
 
Hankkeessa järjestettiin tilaisuuksia ja talkoita sekä laadittiin suunnitelmia 
valituille kohteille kulttuurimaiseman esilletuomiseksi. Kylän omia vah-
vuuksia koottiin yhteen. Kylämatkailun tavoitteena oli matkailun muutta-
minen tuottoisaksi liiketoiminnaksi, elävöittäminen ja hyvinvoinnin lisää-
minen. Kyläläiset, maisema, ympäristö, perinne, historia ja ilmapiiri ovat 
osa myytävää matkailutuotetta. Hankkeessa hyödynnettiin aiemmissa 
hankkeissa kerättyä tietoa.  
 
Hanke oli kohdennettu Leader Ravakka ry ja Leader Varsin Hyvä ry toimi-
alueille. Kylät valikoituivat valtatie 8 varrelta Eurajoen ja Raision väliltä. 
Hankkeeseen lähti mukaan kuusi kylää Rauman, Laitilan, Nousiaisten, Mas-
kun ja Mynämäen kunnista, mutta toiminnan edetessä kolme kylää jättäy-
tyi pois. Pääasiallisena kohderyhmänä oli paikalliset asukkaat, maanomis-
tajat, kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja yritykset. Yleishyödyllisenä ke-
hittämishankkeena lopputuotteiden kohderyhmänä oli tarkoitus olla alu-
eella liikkuvat lähimatkailijat ja maakuntien asukkaat ja vieraskieliset mat-
kailijat.  
 
Hankkeessa pyrittiin löytämään kylien matkailullisia ja maisemallisia vah-
vuuksia yhdessä kyläläisten ja eri sidosryhmien kanssa, jonka jälkeen laa-
dittiin yhdessä suunnitelmat keskeisten kohteiden kunnostamiseksi ja 
matkailijoita kiinnostavien tapahtumien toteuttamiseksi. Näin haluttiin 
vahvistaa ja tuoda esiin kylän omaleimaisuutta ja monipuolistaa matkailu-
tarjontaa, jolloin lähialueen kylät ja matkailukohteet muodostaisivat yh-
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dessä matkailijoita houkuttelevan laajemman kokonaisuuden.  Hanketoi-
minnan toivottiin kasvattavan alueiden välistä, kaupunkien, kylien ja maa-
seudun välistä vuorovaikutusta.   
 
Hankkeessa oli tarkoitus ohjata ja opastaa kyläläisiä kulttuuriperintö- ja 
maisemakohteiden kunnostamisessa, hoidossa ja ylläpidossa sekä tapah-
tumien toteutuksessa. Markkinointi oli tärkeää, jotta kohteet nousisivat 
esille. Hankkeen yksi tavoite oli koota kylän kohteita ja palveluita yhteen, 
jotta ne olisivat helposti saatavilla eri viestintä- ja markkinointikanavissa. 
(Komulainen, 2013, s. 55-56) 
 
Hankesuunnitelmaan kirjattiin paljon tavoitteita, mutta erityisesti yksi 
opinnäytetyöni kannalta merkittävä tavoite oli aktivoida kylien asukkaita, 
yhdistyksiä ja yrittäjiä sekä muita yhteistyökumppaneita työskentelemään 
yhdessä kylien näkyvyyden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi. Aktivoinnilla 
ja osallistamisella pyrittiin innostamaan kylissä erilaisten pienimuotoisten 
investointihankkeiden hakuun. Seuraavassa luvussa esittelen tarkemmin 
hankkeessa käytettyjä osallistavan suunnittelun menetelmiä, joilla kyläläi-
siä pyrittiin aktivoida kylämaiseman kehittämiseen.  

3.1. Hankkeen menetelmät 

  
Tässä luvussa käsittelen hankkeessa käytettyjä osallistavan suunnittelun 
menetelmiä. Hankkeessa toteutettiin toimenpiteitä kyläiltojen, kyläkäve-
lyiden sekä ohjattujen talkoiden ja työpajojen avulla. Seuraavaksi esittelen, 
mitä tarkoitetaan kyläillalla, kyläkävelyllä ja ohjatulla talkoolla. Otan esille 
myös esimerkkejä, miten menetelmät toteutuivat eri kyläkohteissa. Vii-
meiseksi arvioin menetelmien toimivuutta hankkeessa tehtyjen havainto-
jen valossa. Toteutin kyläiltoja kuudessa eri kylässä sekä kyläkävelyitä ja 
talkoita useammassa kylässä.  

3.1.1. Kyläillat 

Kyläilloissa kartoitetaan kyläläisten toiveita ja odotuksia. Illan aikana ase-
tetaan kylälle tavoitteita, ideoidaan ja suunnitellaan tulevia toimenpiteitä 
yhdessä. Tavoitteena on myös aktivoida ja innostaa kyläläisiä maiseman-
hoitoon. Kyläilta voisi olla myös asukastilaisuus. Pekka Kettunen kuvaa kun-
talaisten asukastilaisuutta osallistamismuotona, joka on usein lähinnä ko-
tiseutu- ja kyläyhdistysten harjoittama toimintamuoto. Hänen mukaansa 
asukastilaisuus voidaan nähdä eräänlaisena esivaiheena, jossa osapuolia 
lähennetään toisiinsa ja joka hyvässä tapauksessa johtaa jäsentyneempiin 
toimintamuotoihin. (Kettunen, 2002, s. 29)  
 
Kyläillat on tarkoitettu ensi sijassa kaikille kyläläisille ja hankkeessa kyläilta 
järjestettiin heti aluksi jokaisessa kylässä. Kettunen on tutkinut kuntalais-
ten osallisuutta päätöksentekoon ja toteaa artikkelissaan kuntalaisten 
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osallistumisen olevan kytkettynä erilaisiin lainsäädäntöuudistuksiin ja ke-
hittämishankkeisiin. Hän toteaa myös, ettei lainsäädäntö takaa osallistu-
mista ja sen takia empiirinen tutkimus on erityisen tärkeää. (Kettunen, 
2002, s. 25) Hankkeen kyläilloissa oli vaihtelevasti osallistujia. Joissain ky-
lissä haluttiin pitää kyläilta pienenä suunnittelutilaisuutena ja joissain oli 
isompi määrä kyläläisiä mukana. Esimerkiksi Mynämäellä ensimmäiseen 
kyläiltaan osallistui lähes 20 asukasta. Osallistujien joukossa oli Mynämäen 
kylätoimijoita, kunnan päättäjiä sekä yrittäjiä. Nousiaisten Aliskulman ky-
läillassa puolestaan oli paikalla vain kolme kyläyhdistyksen edustajaa.  
 
Kyläillan järjestämisestä sovittiin kylän yhteyshenkilön kanssa ja hänen 
kanssaan päätettiin myös, halutaanko suunnittelua toteuttaa pienellä vai 
isolla porukalla. Yhteyshenkilö on yleensä kyläyhdistyksen jäsen, jolle han-
ketoiminta on ennestään tuttua. Yhteyshenkilön kanssa sovitaan siis, halu-
taanko kyläiltaan kutsua koko kylä vai ainoastaan tietyt ennestään toimin-
nassa mukana olleet kyläläiset. Jos kyläilta halutaan järjestää kaikille, teh-
dään kyläillasta kutsu jaettavaksi jokaiseen kylän talouteen tai kyläyhdis-
tyksen FB-sivuille nähtäväksi. Hankkeessa MKN tuotti viestintämateriaalia 
ja jakoi sitä omissa viestintäkanavissa, kylätoimijat jakoivat viestiä omissa 
kanavissaan. Tarkoitus oli tukea ja vahvistaa kylätoimintaa, muttei tehdä 
työtä kyläläisten puolesta. Kettusen artikkelissa kuntalaisten osallistamis-
projekteissa pidettiin tärkeänä intensiivistä tiedotusta, jossa alueellisilla 
yhdistyksillä oli omia tiedotusfoorumeja. Alueen omalla tiedotusfoorumilla 
nähdään olevan hyvät mahdollisuudet selvittää asukkaille ja toisaalta myös 
päättäjille, millaisia ongelmia ja kehitysmahdollisuuksia alueella on ja mi-
ten aktiivista kylätoimintaa halutaan päättäjille näyttää. (Kettunen, 2002, 
s. 29) Useimmilla kylillä oli omat FB-sivut, joiden kautta tiedotettiin kylän 
tapahtumista ja toimenpiteistä. Nousiaisten Aliskulmassa tiedotusta teh-
tiin myös kyläkirjeen avulla, joka toimitettiin jokaiseen kylän talouteen 
useamman kerran vuodessa.  
 
Esittelin jokaisessa kyläillassa aluksi hanketta, sen lähtökohtia ja tavoit-
teita. Sen jälkeen toin esille sen mitä maisemallisia ja matkailullisia mieli-
kuvia kylä minussa ensikokemuksen ja -tiedon valossa antoi. Kaikki toimin-
nassa mukana olleet kylät olivat minulle ennestään melko vieraita, joten 
pystyin olemaan puhtaasti ulkopuolinen toimija ilman ennakkoluuloja. An-
noin lähes kaikissa kyläilloissa asukaskyselyn täytettäväksi, jossa kysyin ’ 
muodossa kylämaisemasta. Kysely auttoi suunnittelemaan seuraavaa toi-
menpidettä, kyläkävelyä ja hahmottamaan ihmisten mielikuvia omasta 
ympäristöstään ja kylästään. Kyselyn ohella kerroin hankkeen toimenpi-
teistä ja maisemanhoidosta. Kysely ja kartoitus johdattivat seuraavan ke-
hittämistyökalun eli kyläkävelyn suunnitteluun. 

3.1.2. Kyläkävelyt 

Kyläkävelyssä asukkaat tutustuvat yhdessä oman kylän ympäristöön ja sen 
hoitoon. Kävelyn valmistelee ja vetää maisemanhoidon asiantuntija. Kylä-
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kävely on Maa- ja kotitalousnaiset ry:n lanseeraama osallistavan suunnit-
telun työkalu. Osallistujia selvästi kiinnostaa ulkopuolisen näkemys omasta 
tutusta lähiympäristöstään ja keskustelusta, miten omaa kylää voisi kehit-
tää viihtyisämmäksi ja kestävämmäksi. Kansalaiset eivät välttämättä ajat-
tele toimintaansa osallistumisena, vaan pikemminkin omakohtaisena vas-
tuuta ottavana toimintana ja vaikuttamisena. (Bäcklund, Häkli & Schulman, 
2017, s. 7) 
 
Kyläkävely kestää usein kaksi-kolme tuntia. Reitti sovitaan etukäteen ja py-
sähtymispaikoiksi valitaan kohteita, joista halutaan keskustella. Paikan 
päällä asukkaat pääsevät yhdessä pohtimaan, mitkä ovat oman kylän ar-
vokkaimmat piirteet ja mitä paikkoja kannattaisi kohentaa. Jatkotoimenpi-
teet ja maisemahoidon jatkuvuus ideoidaan yhdessä. Ulkopuolisen asian-
tuntijan avulla vältetään kotipaikkasokeus ja mahdolliset eturistiriidat. 
(Maa- ja kotitalousnaiset, 2014) 
 
Hankkeessa järjestettiin ensimmäinen kyläkävely Nousiaisten Aliskul-
massa. Aliskulman kyläyhdistys omistaa Nousiaisten vanhan rautatiease-
man ja luonnollisesti yhdistys halusi keskittyä aseman kehittämiseen. Ky-
läkävely suunniteltiin kuitenkin niin, että kävelyllä tutustuttiin myös ase-
maa ympäröivään maisemaan ja sitä tuottaviin toimijoihin. Kävelyllä kes-
kusteltiin varsinaissuomalaisesta maisemasta, avoimesta viljelymaise-
masta sekä maisemanhoidon rahoituksista. Kävelyllä tutustuttiin naapurei-
hin. Kyläläiset pääsivät paikkoihin, joissa eivät ennen olleet käyneet, vaikka 
jotkut osallistujat olivatkin asuneet koko ikänsä alueella. (Kuva 1.) 
 
Kyläkävely pyrkii kartoittamaan, miten kylän ympäristöä halutaan kehittää. 
Kävelyllä saadaan tietoa kylämaiseman menneisyydestä ja tulevaisuu-
desta. Kohteissa keskustellaan kunnostustarpeista ja mietitään selkeät eh-
dotukset käytännön kunnostustoimiin ja jatkotoimenpiteisiin. Asiantuntija 
antaa tietoa rahoitus- ja tukimahdollisuuksista sekä kylämaisemahank-
keista. Yleensä kävely on osa kylämaisemahanketta. Kyläkävely on monen 
kyläläisen väylä saada viestiä kuntiin, virkamiehille ja luottamushenkilöille. 
Osallistumisen tarkoitus on myös vaikuttaa (Bäcklund ym., 2017, s. 7)  
 
Kävelyreitti suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa ja haetaan taustatie-
dot alueesta. Kyläkävelyn suuruudesta sovitaan kyläillassa. Kyläkävelystä 
tiedotetaan mahdollisimman laajasti tai sitten kävely pidetään vain tietyn 
porukan kesken. Hankkeessa tuotettiin kyläkävelystä esite, jota kylätoimi-
jat levittivät omissa kanavissaan ja halutulla laajuudella. Esimerkiksi Nou-
siaisten Aliskulman kyläkävelyä mainostettiin Länsi-Suomen maa- ja koti-
talousnaisten kanavissa, paperista esitettä jaettiin kylän jokaiseen talou-
teen ja tapahtumasta tiedotettiin paikallislehden tapahtumasivuilla. Nou-
siaisten kävelyssä oli noin 16 osallistujaa ja myös muutama kylän ulkopuo-
lelta tullut osallistuja. Laitilan kylissä puolestaan haluttiin pitää kävely pie-
nellä porukalla ideoiden. Osallistujia näissä oli molemmissa vain neljä-viisi 
kyläläistä.  
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Mynämäellä ja Maskussa kyläkävelytapahtumat toteutettiin toisenlaisesti. 
Mynämäellä Mietoisten ja Pyheen seuduilla suunniteltiin pyöräilyreittejä, 
joten siellä ole luontevinta järjestää kyläkävelyn sijaan kyläpyöräily. Mas-
kussa suunniteltiin Lemun ja Askaisten alueella vesistöreittejä, joten siellä 
järjestettiin kyläveneilytapahtuma. Kyläpyöräilyssä kartoitettiin pyörällä jo 
suunniteltuja lenkkejä, kerättiin tietoa maisemasta ja sen historiasta. Mas-
kun kyläveneilyssä oli alkuun tarkoitus meloa yhdessä suunniteltua vesis-
töreittiä pitkin, pysähtyä välillä keskustelemaan rantamaisemasta. Kovan 
tuulen takia, kyläveneily muutettiin niin, että kyläläiset saivat kokeilla me-
lontaa pienellä osuudella ja rantamaisemasta keskusteltiin rannasta käsin. 
Molemmista tapahtumista kirjoitettiin myös paikallislehdessä.  
 
Kaikista kyläkävelyistä tehtiin koonti ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä.  Li-
säksi kyläkävelyraporteissa oli tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista. Rapor-
tin tarkoitus oli antaa kyläläisille tietoa kestävästä maisemanhoidosta, 
opastusta maisemanhoitoon sekä kylän kehittämiseen. Raportit lähetettiin 
tiedoksi myös kunnan päättäjille.  
 

 
 
Kuva 1. Kyläkävelyt kiinnostivat myös paikallislehtiä ja aktiivinen kylätoi-
minta sai näkyvyyttä. Aliskulman kyläkävelystä kirjoitettiin Vakka-Suomen 
Sanomissa. (Vakka-Suomen Sanomat, 2017) 

3.2.3. Ohjatut talkoot ja työpajat 

Ohjatuissa talkoissa on tarkoitus opastaa kyläläisiä kestävään maiseman-
hoitoon. Ohjatut talkoot suunnitellaan huolella etukäteen. Maisemanhoi-
tokohde valitaan yhdessä kyläläisten kanssa. Esimerkiksi Nousiaisten Alis-
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kulmassa järjestettiin maisemaraivaus vanhan asemarakennuksen näky-
vyyden parantamiseksi. Talkoita ennen pidettiin talkoopalaveri, johon kut-
suttiin myös rajanaapurit sekä talkooväkeä mukaan. Talkoopäivästä tiedo-
tettiin etukäteen kyläläisille. Talkoissa käytettiin raivaussahoja, traktoreita 
ja muita koneita. Ison talkooporukan kanssa oli tärkeää ohjeistaa oikeiden 
turvallisuusvarustusten käytössä ja työjärjestyksestä. Vaikka talkoolaiset 
osasivatkin raivaussahan käytön ennestään ja suojavarustus oli kunnossa, 
talkoissa tuli opastaa ja ohjata miksi maisemaraivaus tehtiin ja mitä sillä ta-
voiteltiin. Monille maisemaraivaus oli ennestään vierasta. Ohjatuissa tal-
koissa opastettiin esimerkiksi maisemaraivauksessa, jossa tärkeintä on nä-
kymien avaaminen ja puiden ryhmittäminen. (Tapio, 2003, s. 24) 
 
Matkaillen kylillä -hankkeessa järjestettiin useita ohjattuja talkoita, joiden 
tarkoitus oli aktivoida kyläläisiä yhdessä tekemiseen. Ohjatuissa talkoissa 
oli ulkopuolinen asiantuntija mukana opastamassa talkootehtävissä. Mo-
nelle kyläläiselle talkoot olivat ennestään tuttua toimintaa. Nousiaisten 
Aliskulmassa ja Rauman Sorkan kylässä järjestettyjen talkoiden osallistuja-
määrät olivat yhteyshenkilöiden mukaan sama kuin ilman ulkopuolisen 
osallisuutta tehtävään.  
 
Ohjattuja työpajoja järjestettiin Mynämäellä ja Maskussa, joissa suunnitel-
tiin pyöräily- ja vesistöreittejä. Työpajoissa keskityttiin ideoimaan yhteis-
työtahoja, matkailukohteita, reittejä, saavutettavuutta ja jatkotoimenpi-
teitä. Työpajatoiminnassa oli mukana myös kunnan toimijoita, yhdistysten 
ja yrittäjien kanssa. Työpajoissa toteutettiin kyselyitä, joiden kautta halut-
tiin kartoittaa kylän kehittämiskohteita tulevia toimenpiteitä varten.  

3.2. Menetelmien arviointi 

Edellä käsiteltyjen menetelmien arvioimiseksi taulukoin niiden hyvät ja 
huonot puolet. Tein nämä omien havaintojeni perusteella toimiessani 
hankkeen koordinaattorina ja vetäessäni kuudessa eri kylässä kuusi kyläil-
taa, kuusi kyläkävelyä sekä useita ohjattuja talkoita ja työpajoja neljässä ky-
lässä. 
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Taulukko 1. Taulukossa on Matkaillen kylillä -hankkeessa käytettyjen osal-
listavien menetelmien hyviä ja huonoja puolia. 
 

Menetelmä Plussat Miinukset 

Kyläilta 
 
 
 

• Matala kynnys osallistua 

• Alkuinnostus tuo mukanaan paljon 
ideoita  

• Osallistujamäärästä riip-
puen, ideointi voi jäädä 
yksipuoliseksi 

Kyläkävely 
 
 
 
 

• tapahtuma johon helppo osallistua 

• kylän kehittäjille 

• Ulkopuolisen toimijan kautta saa-
daan uusia näkökulmia ja kehittä-
miskohteita esille 

• korkeampi kynnys osal-
listua 

• pelätään sitoutumista 
johonkin 

Ohjatut  
talkoot 
 
 
 
 

• Saadaan näkyvää aikaiseksi yh-
dessä 

• hoidetaan maisemaa ja saadaan 
onnistumisen tunteita 

• puuhamiehille ja -naisille 

• Talkooväsymys 

• Suunnitelmallisuus väis-
tyy tekemisen tieltä 

 

Työpajat • vaikuttamisen mahdollisuus suuri • korkea kynnys osallistua 

• vastuu tehtävistä jää 
helposti hankevetäjälle  

 

 
Leader Ravakka ry:n sivuilla painotetaan sitä, että hankkeeseen osallistu-
van kylän tulee sitoutua oman ympäristön omaehtoiseen kehittämistyö-
hön. Hankkeeseen voi ilmoittautua kylä- tai yhdistys, koska kyseessä on 
Leader-rahoitteinen yleishyödyllinen kehittämishanke (Leader Ravakka, 
n.d.). Kylätoimijoiden eri motiivit saattoivat vaikuttaa siihen, miten hanke 
eteni kylässä. Kyläyhdistyksessä toimiminen ei suoraan tarkoita sitä, että 
toimija olisi vahvasti samaistunut omaan asuinpaikkaansa ja kokisi osalli-
suuden tarvetta sen vahvistamiseen. Toiminnan taustalla saattoi olla myös 
sujuvan arjen käytäntöihin liittyvät motiivit.  

 
Kynnys osallistua kyläiltaan oli monelle matala. Tilaisuuteen tultiin lähinnä 
uteliaisuudesta kuuntelemaan, mitä uudella hankkeella oli tarjottavana ja 
miten hanke vaikuttaisi omiin resursseihin. Kyläillan jälkeen luultavasti mo-
net arvioivat oman osallisuutensa ja kiinnostuksensa hankkeen toimin-
taan. Kun kyläillan järjestää heti toiminnan alussa, saadaan osallistujia ja 
myös alku innostuksesta paljon ideoita. Kyläiltaa kannattaisi mainostaa 
koko kylälle. Mutta jos kylätoiminta on vakiintunut vain tietyille toimijoille, 
luultavasti paikalle saapuu vain nämä samat toimijat. Kyläillassa pieni 
määrä kyläläisiä voi olla hyvin dynaaminen, mutta silloin juuri näiden toi-
mijoiden motiivit ja heidän omat tavoitteensa pääsevät erityisen vahvasti 
esille. Pienen porukan kesken ideointi ja suunnittelu johtaa helposti mui-
den kyläläisten ja heidän mielipiteidensä syrjäyttämiseen. Tietyt paikat voi-
vat muodostua yksilöille tärkeiksi monien erilaisten syiden ja jatkumoiden 
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seurauksena. Kyläyhdistyksen toimijoita pidetään kuitenkin koko kylän ää-
nitorvena. Ne, jotka eivät osallistu kyläiltaan eivät ehkä ole tarpeeksi mo-
tivoituneita osallistumaan tai luottavat siihen, että kyläillassa yhdistyksen 
toimijat edistävät kaikkien yhteiseksi ja tärkeiksi koettuja kehittämistar-
peita.  

 
Hankkeen lähtökohtaisena edellytyksenä oli, että hankkeen toimenpiteitä 
suunnitellaan ja toteutetaan kyläläisten toiveiden ja tavoitteiden mukai-
sesti. Yhdistystoimijat mahdollistavat yhdistyksen toiminnan tuomalla mu-
kanaan omat arvostuksensa, kokemuksensa ja mielipiteensä. He nimen-
omaan asettavat tavoitteet toiminnalle ja vaikuttavat toiminnan muotoi-
hin ja sisältöihin. (Koskihaara, 2014, s.156) Tästä syystä, on tärkeää kuulla 
ja kohdata mahdollisimman useita kylätoimijoita ja kyläläisiä, kun ulkopuo-
linen toimija vetää kylähanketta. Hankkeen aikana järjestettiin useita ky-
läiltoja ja suunnittelupalavereita. Tavoitteena oli saada mahdollisimman 
monia mukaan toimintaan ja kiinnostumaan oman ympäristön kehittämi-
sestä. Pekka Kettunen kirjoittaa päätelmänä artikkelissaan ”Miksi osallis-
tumisesta puhutaan? Osallistamisen kehittäminen suomalaisissa kun-
nissa”, että laajoja asukastilaisuuksia tarvitaan, jotta saadaan aikaan kes-
kustelua ja mielipiteiden vaihtoa kunnallisten päättäjien ja asukkaiden kes-
ken. (Kettunen, 2002) Tämä pätee kuitenkin vain, kun halutaan osallistua 
kunnan päätöksentekoon ja aktivoida keskustelua. Leader-hankkeessa, 
jossa kehitetään kylää, tarvitaan hankkeeseen sitoutuneita ihmisiä, jotka 
saavat aktivoitua mukaan myös uusia kyläläisiä.  

 
Kyläkävelyä voi pitää tapahtumana, johon on jokaisen helppo osallistua. 
Kyläkävelyssä tapasikin usein ihmisiä, jotka olivat sivustaseuraajia. He eivät 
osallistuneet keskusteluun mutta kuuntelivat mielellään muiden tarinoita. 
He olivat usein entisiä paikallisia, vapaa-ajanasukkaita tai aivan muualta 
paikkakunnalta tulleita. Kyläkävelyä voidaan pitää tapahtumana, jonne tul-
laan tutustumaan kylään ja sen paikallishistoriaan sekä kuulemaan ulko-
puolisen näkemyksiä omasta kylästä. Ulkopuolisen näkemykset tuntuvat 
kiinnostavan nimenomaan kylätoimijoita. He ovat kiinnostuneet kuule-
maan, mitä mieltä ulkopuolinen asiantuntija on paikasta, johon he itse 
ovat identifioituneet, luoneet merkityksiä ja tehneet kehittämistyötä. Ky-
läkävelyyn osallistumisen kynnys voi olla korkeampi kuin kyläiltaan, koska 
kävelyn tarkoitus on myös suunnitella kylätoimintaa ja kehittämiskohteita. 
Paikan päällä maisemanhoidosta puhuminen ja ideointi voi kuulostaa työ-
läältä, ja siksi toimintaan sitoutumista pelätään. 

 
Matkaillen kylillä -hankkeeseen lähti mukaan useampia kyliä. Hankkeessa 
järjestettiin syksyllä 2016 infotilaisuuksia, joihin tuli monia kylätoimijoita 
kuulemaan hankkeen tavoitteista. Kun hankkeeseen oli aika ilmoittautua, 
monet kylät ilmoittivat kiinnostuksensa valittaen samalla resurssipulaa ja 
talkooväsymystä. Talkoouupumuksesta puhuttiin paljon ja kylätoiminnan 
hiipumisesta. Sen takia, hankkeelta toivottiin enemmän työpajatoimintaa 
kuin fyysistä talkootyötä. Talkoilla on kuitenkin tärkeä merkitys hankkeen 
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ja kyläyhteisön toiminnassa. Hankkeessa oli aluksi mukana kuusi kylää. Kai-
kissa kylissä ehdittiin toteuttaa kyläilta ja kyläkävely, mutta kun oli aika 
aloittaa talkoiden ja työpajojen suunnittelu peräti kolme kylää jättäytyi 
pois. Syyksi ilmoitettiin resurssipula ja talkooväsymys.  

 
Ohjatut talkoot ovat hyvä tapa opastaa kyläläisiä maisemanhoitoon. Tal-
koissa usein kuitenkin unohdetaan suunnitelmat ja kyläläiset toteuttavat 
työtä tapojensa mukaan. Hankkeen ohjattuihin talkoihin osallistui usein 
vakiintunut talkooporukka, jossa oli kylän puuhamiehiä ja -naisia. Heille 
talkoot olivat tuttuja ja he toimivat automaattisesti totuttuun tapaan. 
Heitä oli vaikea neuvoa ja opastaa asioissa, jonka he kokivat osaavansa pa-
remmin. Esimerkiksi raivausjätteiden keruu tuntui monelle merkityksettö-
mältä, kun taas maisemanhoidollisesti tärkeää on kerätä raivausjätteet 
maan rehevöitymisen ehkäisemiseksi.  

 
Työpajoja toteutettiin enemmän alueilla, joissa oli useampia kyläyhdistyk-
siä mukana. Maskun ja Mynämäen kunnista lähti hankkeeseen mukaan tie-
tyt kyläkokonaisuudet, joiden kanssa kylämatkailua oli helpompi toteuttaa 
työpajojen kautta. Työpajoihin osallistui kyläläiset, jotka selvästi halusivat 
vaikuttaa ja osallistua kehittämistyöhön. Työpajoihin ei osallistunut sivus-
taseuraajia, koska vuorovaikutteisuuteen perustuva työpaja ei olisi anta-
nut mahdollisuuttakaan passiivisuuteen. Maskun ja Mynämäen kylien työ-
pajoissa oli kunnan päättäjiä mukana ja toimenpiteiden suunnittelu ja-
kaantui laajemmalle alueelle. Työpajoissa keskusteltiin ja ehdotettiin suo-
raan kunnalle kehittämistoimenpiteitä. Työpajoissa käytettiin kyselyitä, 
joihin vastaamalla kyläläinen kokee myös saavansa äänensä kuuluviin ja 
vaikuttamisen mahdollisuuden. Työpajoihin saattoi osallistua useammasta 
eri yhdistyksestä ihmisiä, kunnan toimijoita sekä kyläaktiiveja. Isossa ja 
moninaisessa porukassa vastuuta oli vaikea määritellä. Työpajoihin tultiin 
vaikuttamaan mutta työpajojen jälkeisiin toimenpiteisiin ei kukaan halun-
nut sitoutua. Kylät, joissa toteutettiin paljon työpajoja, olivat hankevetä-
jälle työläämpiä.  

4 KEHITTÄMISTOIMENPITEET KYLISSÄ 

Matkaillen kylillä -hankkeessa mukana olivat hankkeen alusta loppuun 
Nousiaisten Aliskulman Kyläyhdistys, Maskun Kylästyneet sekä Mynämäen 
kylien neuvottelukunta. Nousiaisten Aliskulman kyläyhdistys omistaa Nou-
siaisten vanhan rautatieaseman ja yhdistyksen toiminta perustuu lähinnä 
kohteen kunnossapitoon. Mynämäen kunnassa toimii kylien neuvottelu-
kunta, jonka tehtävänä on kylien keskinäisen yhteistyön sekä kyläyhdistys-
ten ja kunnan välisen yhteistyön koordinointi ja kehittäminen. Neuvotte-
lukunnassa on edustaja useasta kunnan alueella toimivasta kyläyhdistyk-
sestä ja sihteerinä toimii kunnan kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava. Mas-
kussa vastaavaa kokoonpanoa ja toimintaa harjoittaa Maskun Kylästyneet. 
Menetelmiä ja kehittämistoimenpiteitä toteutettiin näiden eri toimijoiden 
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kanssa. Tässä luvussa tarkastelen, mitä toimenpiteitä näissä kunnissa to-
teutettiin ja mitä tuloksia saatiin aikaiseksi. Käsittelen kehittämistoimenpi-
teitä myös kylien loppuraporteissa. En viittaa tekstissä loppuraportteihin, 
mutta ne löytyvät lähdeluettelosta. (Wallin, 2019a; Wallin, 2019b; Wallin, 
2019c) 

4.1 Nousiaisissa asemapihan hoitoa 

Nousiaisten Aliskulman Kyläyhdistys ry on omistanut vuodesta 2009 asti 
Nousiaisten vanhan rautatieaseman, joka näkyy peltojen takaa aina valta-
tie 8:lle asti. Nousiaisten kunta käytti etuosto-oikeutta, osti aseman Se-
naattikiinteistöltä vuonna 2008 ja myi aseman sitten kyläyhdistykselle. Ky-
läyhdistys on kunnostanut asemaa, yhdistyksen kylätaloa, hankerahoilla ja 
tilavuokrilla. Vanha asemarakennus on 1920-luvulta ja sitä on kunnostettu 
sisältä ja ulkoa rakennuksen arvoja kunnioittaen.  Sisätiloja on myös päivi-
tetty nykyajan tarpeiden mukaiseksi. Asemarakennusta lämmitetään kak-
luunien lisäksi ilmalämpöpumpuilla. Entinen aseman odotussali on nykyi-
sin juhla- ja kokoustilana, johon mahtuu noin 80-100 henkeä istumaan ja 
ruokailemaan. Aseman tiloja voikin vuokrata kuka tahansa omia juhliansa 
varten. Aseman piharakennuksia ovat sauna, maakellari, liiteri ja makasiini. 
Vanha makasiinirakennus on kunnostettu tanssi- ja tapahtumapaikaksi, 
jossa on järjestetty muun muassa kylätapahtumia ja häitä. (Kuva 2.) 
 

 
 
Kuva 2. Nousiaisten vanha rautatieasema on nykyisin Aliskulman kyläyh-
distyksen omistama rakennus, jota pidetään kylätoiminnan keskuksena ja 
vuokrataan juhlatilaisuuksiin.  
 
Kyläyhdistyksen keskeisenä tavoitteena on kunnostaa ja kehittää vanhaa 
rautatieasemaa ja sen ympäristöä. Työtä tehdään kyläläisten voimin. 
Hankkeeseen kyläyhdistys lähti mukaan tavoitteena keskittyä aseman ym-
päristöön kunnostamalla piha-aluetta ja ulkorakennuksia. Vanhojen raken-
nusten lisäksi piha ja maisema kaipasivat säännöllistä hoitoa, kun pihan 
käyttö oli vähäistä ja ympäröivä maaseutumaisema umpeutui.  
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Ensimmäisessä kyläillassa sovittiin yhdessä, että hankkeen myötä noste-
taan ja parannetaan aseman viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta sekä innos-
tetaan alueen yrittäjiä yhteistyöhön. Kyläillassa paikalla oli vain kyläyhdis-
tyksen ydin toimijat eli kolme aktiivista kyläläistä. Kokoonnuimme säännöl-
lisesti asemalla ja kävimme läpi tavoitteita, toiveita ja suunnittelimme yh-
dessä asemapihan kunnostamista. Olin hankkeen koordinaattori ja toimin 
ensisijaisesti yhdistyksen tukena ja apuna.  
 
Nousiaisissa järjestettiin kyläkävely kesällä 2017. Tapahtumaan osallistui 
vajaat 20 henkeä. Kyläkävelyn tarkoitus oli herätellä kylän asukkaita pohti-
maan yhdessä yhdistysten, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa, miten kylän nähtävyyksiä saataisiin matkailullisesti houkuttele-
vammiksi. Nousiaisten tapahtumassa oli mukana myös kaksi muualta kun-
nasta tullutta. Kyläkävelyä oli mainostettu laajasti paikallislehdessä, jotta 
kylään voisi tutustua myös muut kuntalaiset.  Tapahtumassa tutustuttiin 
kylämaisemaan sekä naapureihin ja yritystoimintaan. Kyläkävelyn tarkoi-
tus oli avata uusia näkökulmia omaan lähiympäristöön ja lisätä kiinnos-
tusta lähi- ja kylämatkailun kehittämiseen. Kyläläiset olivat tyytyväisiä ta-
pahtumaan, koska he pääsivät tutustumaan tapahtuman myötä naapurei-
hin ja lähiympäristöön. Kyläkävelystä tuotettiin raportti, johon kirjattiin ke-
hittämiskohteita, ohjeistusta maisemanhoidosta sekä tietoa ulkopuolisen 
rahoituksen hankkimisesta. 
 
Kyläkävelyssä todettiin myös, että kyläyhdistyksen tärkein kehittämis-
kohde on yhdistyksen omistama Nousiaisten vanha juna-asema asemapi-
hoineen. Kyläläiset halusivat kehittää asemaa viihtyisämmäksi sekä kyläläi-
sille että niille, jotka asemaa voisivat tulevaisuudessa vuokrata. Hank-
keessa toteutettiin aseman ympäristön hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa 
selvitettiin ympäristön maisemanhoidollisia tavoitteita ja toteutustapoja 
museoviraston ohjeistuksia mukaillen. Aseman ympäristön kehittämiskoh-
teita olivat maiseman avaaminen ja piha-alueen kunnostus- ja huoltotyöt. 
Suunnitelman tarkoitus oli osoittaa vuosittaiset pihan ja maiseman kun-
nostustoimenpiteet ja ohjeistaa kestävään maisemanhoitoon. Asema kuu-
lui Nousiaisten ja Hirvijoen arvokkaalle maisema-alueelle, jossa maiseman-
hoidon tavoitteet olivat avoimien viljelymaisemien ja merkittävän raken-
nuskannan säilyttäminen.   
 
Hoito- ja käyttösuunnitelmaa lähdettiin heti toteuttamaan talkoovoimin. 
Ensimmäisenä kohteena oli pihan vanha maakellari, joka oli päässyt vuo-
sien kuluessa ja käyttämättömänä huonoon kuntoon. Maakellari oli osa 
aseman piha-alueen kunnostamista ja sopi sen puolesta hankkeen toimen-
piteiden kohteeksi. Syksyllä 2017 kunnostettiin maakellarin katto ja raivat-
tiin puusto maakellarin ympäriltä. Maakellari maisemoitiin hankkeessa 
tehdyn istutussuunnitelman mukaan. Syksyllä 2018 Maakellarin rinteille is-
tutettiin uusia kasveja ja lisättiin koristeeksi ja maata sitomaan kiviä. Maa-
kellarin lisäksi piha-aluetta siistittiin raivaamalla vesakkoa. Keväällä 2018 
järjestettiin isot maisemanhoitotalkoot, jossa raivattiin aseman ja radan 
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edustalta korkeaksi kasvanutta pajukkoa sekä poistettiin puustoa. Talkoot 
suunniteltiin yhdessä kyläyhdistyksen toimijoiden kanssa ja talkookutsu lä-
hetettiin kaikille kyläläisille. Nousiaisten asemalla järjestettiin yhteensä pe-
räti seitsemän talkootapahtumaa. Talkoisiin osallistui aina runsaasti kylän 
väkeä ja työkoneita oli paljon käytössä.  
 
Kyläyhdistys on järjestänyt asemalla tapahtumia keväisin ja juhlapyhien ai-
kaan. Koska hankkeen tavoitteena oli aseman tunnettuuden nostaminen, 
haluttiin asemalla järjestää myös tapahtuma. Asemalla oli järjestetty ke-
väisin lapsiperhetapahtuma, jossa oli ollut perennanvaihtoa ja omenapui-
den leikkausta sekä kotieläimiä lapsia varten. Tapahtumaa oli järjestetty 
vuosittain huhtikuussa, mutta edellisenä vuonna tapahtuman järjestämi-
nen oli jäänyt resurssipulan takia toteuttamatta. Aseman Kevät -tapah-
tuma päätettiin järjestää toukokuussa 2018. Tapahtuman teemana oli pi-
han ja puutarhan hoito, joka sopi hyvin vehreälle aseman pihalle. Tapah-
tumaa suunniteltiin yhdessä kyläyhdistyksen toimijoiden kanssa. Tapahtu-
massa oli mahdollisuus päästä tutustumiskierrokselle lähellä sijaitsevaan 
pihapuutarhayritykseen. Ajatuksena oli, että kaksi alueellista matkailukoh-
detta voisivat kehittää tämän myötä yhteistyötä.  
 
Aseman Kevät -tapahtumassa oli vähän kävijöitä. Vähäistä kävijämäärää 
selvitettiin jälkeenpäin ja todettiin kävijäkadon olevan monen tekijän 
summa. Tapahtumasta tiedotettiin eri kanavien kautta: paikallislehdessä, 
Facebook-sivuilla ja maa- ja kotitalousnaisten verkkosivuilla. Tiedottamista 
olisi kuitenkin pitänyt tehdä laajemmin. Tieto ei lähtenyt leviämään sosi-
aalisenmedian eri kanavissa ja näin se ei löytänyt oikeaa kohderyhmäänsä. 
Syynä saattoi olla myös se, että tapahtuman järjesti Matkaillen kylillä -
hanke, ulkopuolinen taho eikä kyläläiset. Tapahtuman tiedotus ja tuotta-
minen jäi liiaksi ulkopuoliselle, eivätkä kyläläiset osanneet ottaa sitä 
omana tapahtumanaan. Samaan aikaan oli käynnissä kyläkoulun kunnos-
tusta koskeva hanke, jossa useat kyläläiset olivat mukana. Tapahtuman 
ajankohta oli myöhään keväällä toukokuussa viikonloppuna, jolloin myös 
naapurikunnissa oli samanaikaisesti muita tapahtumia. Tämäkin saattoi ra-
joittaa osallistujien määrää. Tapahtuman onnistumista oli hyvä purkaa yh-
dessä heti tapahtuman jälkeen.  
 
Aliskulman kyläyhdistykselle tuotettiin viestintämateriaalia hankkeen ai-
kana kyläläisten hyödynnettäväksi. Aliskulman kyläyhdistyksestä ja ase-
masta tehtiin lyhyt esittelyvideo. Videon materiaalia suunniteltiin yhdessä 
ja videon kuvasi ja tuotti ulkopuolinen taho. Video lisättiin Länsi-Suomen 
maa- ja kotitalousnaisten YouTube-kanavalle (L-S MKN, 2018c) sekä ase-
man kotisivuille (Aliskulman Kyläyhdistys ry, 2018).   

4.2 Mynämäellä pyöräilyreittien suunnittelua 

Mynämäen kylien neuvottelukunta lähti mukaan Matkaillen kylillä -hank-
keeseen keväällä 2017. Hanke nähtiin sopivan erityisesti Mietoisten ja 
Pyheen seudun kehittämistarpeisiin. Mietoisissa toimii aktiivinen ja vireä 
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Mietoisten Kirkonkylän seudun kylät ry ja Pyheellä Pyheen kyläyhdistys ry. 
Mietoinen ja Pyheen seutu ovat toiminnallisesti vireitä kyliä. Mietoisissa 
on tiheä yhdistysverkko. Mietoisissa on arvokkaiden luontokohteiden li-
säksi Mynämäen laajin kotiseutumuseo, Tavastilan kotiseutumuseo. 
Pyheen kylät sijaitsevat Mietoisten tapaan Mietoistenlahden rannalla sekä 
myös Laajoen ympäristössä. Kyläyhdistys perusti 2000-luvulla kylätorin 
Kustavintien varrelle. Torin suosio ja sen hyvä sijainti mökkiliikenteen var-
rella on muodostunut kyläyhdistyksen ja muun kyläyhteisön kannalta tär-
keäksi paikaksi. Torista on tullut tärkeä kesäinen ostospaikka, mutta myös 
kyläläisten kohtaamispaikka. (Koskihaara, 2016, s. 165-166) Pyheen kylä-
tori, kyläkauppa, Mietoisten kirkonkylä sekä Mietoistenlahti sijoittuvat 
Seututie 192 eli Kustavintien varrelle, jossa kulkee myös tunnettu matkai-
lureitti Saariston rengastie.  
 
Mynämäen kylien keskeisenä tavoitteena oli kehittää alueen pyöräilymat-
kailua hyödyntäen Saariston rengastietä ja alueen jo olemassa olevia mat-
kailukohteita. Alueen matkailuyrityksiä haluttiin nostaa osaksi Saariston 
Rengastietä ja osoittaa 8-tieltä ja Kustavintieltä vaihtoehtoisia pyöräily-
lenkkejä. Tavoitteena oli lisätä kuntalaisten pyöräilyharrastusta, mutta 
myös lisätä matkailijoiden pyöräilyä Mynämäellä. Ensimmäisessä kyläil-
lassa käytettiin sanaa ”kulttuuripyöräily”, kun puhuttiin eri teemaisten 
pyöräilylenkkien kehittämisestä.  
 
Hankkeen aikana Mynämäellä järjestettiin työpajoja, joissa suunniteltiin 
kyläläisten, yrittäjien ja kunnan edustajien kanssa Mynämäen pyöräilyreit-
tejä. Hankkeen tavoitteita esiteltiin keväällä 2017 Mynämäen kylien neu-
vottelukunnan kokouksessa ja ensimmäinen työpaja järjestettiin syksyllä 
2017 Korvensuun Savikulmassa, joka on elämys- ja majoituspalveluita tar-
joava yritys Mynämäellä. Työpajoissa saatiin suunniteltua kyläläisten ja 
yrittäjien kanssa yhteystyössä pyöräilyreittejä kartalle, lisättyä matkailu-
kohteita ja nähtävyyksiä ja listattua matkailuyrityksiä. Ennen kaikkea työ-
pajoissa saatiin aikaan keskustelua kunnan matkailun tulevaisuudesta. 
Työpajoissa keskusteltiin paljon Mynämäen matkailun kehittämisestä, saa-
vutettavuudesta, viipymisestä, olemassa olevista matkailupalveluista ja 
nähtävyyksistä sekä mahdollisista tulevista palveluista.  
 
Työpajoissa pohdittiin paljon myös matkailun markkinointia. Hankkeen ta-
voitteiden mukaisesti Mynämäen pyöräilyreitti koottiin karttaesitteeksi, 
jossa esiteltiin matkailijoille reitin palveluita ja nähtävyyksiä. Karttaesite 
päätettiin tehdä pdf-muotoon, jotta sen voi tulostaa tai aukaista puheli-
mella. Reitin toteutuksessa hyödynnettiin myös GoogleMapsia ja samaan 
aikaan tutustuttiin Lounaispaikkatiedon kehittämään Wirma-työkaluun, 
johon yhdistykset voisivat itse käydä lisäämässä virkistysreittejä. Mynä-
mäen pyöräilyreittejä haluttiin markkinoida myös uuden sähköisen viestin-
nän kautta. Pyöräilyreiteistä tehtiin YouTubeen esittelyvideo (L-S MKN, 
2018b). Video toteutettiin kyläpyöräilytapahtuman yhteydessä, jossa saa-
tiin kuvattua kaikki kolme pyöräilylenkkiä videolle. Keskeneräistä videota 
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kommentoitiin yhteisessä palaverissa, jossa oli mukana tapahtumaan osal-
listuneita pyöräilijöitä, kyläläisiä ja kunnan edustajia.  
 
Kyläkävelyn sijaan Mynämäellä järjestettiin kolmepäiväinen kyläpyöräily-
tapahtuma (Kuva 3). Työpajoissa oli suunniteltu kolme lenkkiä Saaren 
lenkki, Kolmen Sulan Lenkki ja Korvensuun lenkki, jotka pyöräiltiin läpi kol-
mena päivänä. Pyöräilytapahtuman tarkoitus oli tutustuttaa kyläläiset tut-
tuun ympäristöön uusin silmin ja saada tietoa maisemanhoidosta. Tapah-
tumapäivät sijoittuivat touko-kesäkuulle 2018. Tapahtumasta tiedotettiin 
kyläyhdistysten omilla sivuilla, kunnan sivuilla sekä kohtaamispaikoissa, 
kuten Pyheen kyläkauppa ja kunnan kirjasto. Kylätori ja -kauppa olivat 
myös tapahtuman lähtöpaikkana kahdessa lenkissä. Kyläpyöräilyt järjes-
tettiin arkipäivänä keskellä päivää. Ajankohta saattoi rajoittaa osallistujien 
määrää.  
 

 
 
Kuva 3. Mynämäen kyläpyöräilyssä pyöräiltiin ja pysähdyttiin keskustele-
maan kulttuuriympäristön ja maiseman kohteista.  
 
Ensimmäiseen Saaren lenkkiin osallistui viisi pyöräilijää. Yksi heistä oli 
Pyheeltä aktiivinen toimija, paikallisoppaana ja pyöräilijänä tunnettu kylä-
läinen. Suunnittelimme tapahtumaa yhdessä hänen kanssaan, koska hä-
nellä oli paljon tietoa lenkin varrella sijaitsevista kohteista. Kesäkuussa jär-
jestettiin toinen pyöräilylenkki, Kolmen sulan lenkki, joka alkoi Mietoisten 
kirkolta. Tällä kertaa tuuli kovaa ja tihkutti. Osallistujia oli vain kolme. Pää-
timme jättää pyöräilyn ja kulkea lenkki autolla. Pysähdyimme Raukkaan sil-
lalla, jossa tutustuimme Raukkaan sillan ja sen kupeessa sijaitsevan myllyn 
historiaan. Tarkastelimme myös jokivarren umpeutunutta maisemaa. Ker-
roin maisemanhoidosta ja miten jokivartta tulisi avata, jotta joki tulisi pa-
remmin esille ja jotta mylly tulisi myös paremmin näkyviin. Tämän jälkeen 
siirryimme autolla Mietoisten Tavastilan kotiseutumuseolla, jossa saimme 
kahvitella ja tutustua museoon. Kolmen Sulan lenkki oli saanut nimensä 
Mietoisten entisen ja Mynämäen nykyisen vaakunan kolmesta sulasta, 
jotka kyläläisten mukaan merkitsi kolmea alueella vaikuttanutta tai maise-
maan jälkensä jättänyttä herraa. Nämä herrat olivat Maunu II Tavast, jonka 
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kotitilalla toimii Tavastilan kotiseutumuseo, Henrik Klaunpoika Fleming, 
joka rakennutti Mietoisten harmaakivikirkko Mynäjoen rannalle sekä suo-
malaisuuden innokas puolestapuhuja piispa Daniel Juslenius, joka syntyi 
Raukkaan pappilassa 1676.  
 
Kolmanteen kyläpyöräilypäivään osallistui kahdeksan kyläläistä. Mukana 
oli myös kaksi vapaa-ajanasukasta, jotka olivat muuttaneet Mietoisista 
Saksaan. Mies oli innokas matkailun kehittäjä ja entisen kotiseutupaik-
kansa ihailija. Pyöräilimme viimeisellä kerralla Korvensuun lenkin, joka 
kulki Laajoen vartta pitkin. Ylitimme useita siltoja ja päämäärämme mat-
kassa oli Korvensuun Savikulma. Savikulmassa saimme yrittäjäpariskun-
nalta välipalaa ja he kertoivat toiminnastaan. Tapahtumasarjasta ensim-
mäinen ja viimeisin lenkki olivat onnistuneimmat. Osallistujia oli vähän 
mutta riittävästi. Pyöräily oli virkistävää ajanvietettä iäkkäämmille kyläläi-
sille ja mukavaa yhdessäoloa. Saimme kuulla matkalla paikallistarinoita.  
 
Kehittämishankkeessa ei voida hankkia opasteita, mutta opasteiden paik-
koja voidaan suunnitella. Hankkeessa suunniteltiin myös, miten opasteet 
voitaisiin rahoittaa. Periaatteessa kyläyhdistys voi hakea Leaderin kautta 
investointihanketta opasteisiin, mutta koska kyseessä oli monen kylän laa-
juinen reitistö, mikään taho ei uskaltanut ottaa vastuulleen työtä. Kyläyh-
distykset eivät myöskään innostuneet hakemaan yhdessä rahoitusta opas-
teille. Opasteita suunniteltiin työpajoissa ja mietittiin rahoituksen hake-
mista Mynämäen kunnalta. Kunta voisi olla myös hakemassa avustusta 
kunnan pyöräilyn kehittämiseksi. Rahoituksen saaminen ei ollut yksin on-
gelmana, vaan myös opasteiden pystyttämiseen ja ylläpitoon ei löytynyt 
vapaaehtoisia. Opasteista tehtiin sijaintikartta ja se jätettiin kunnalle siinä 
toivossa, että hanketta voitaisiin jossain vaiheessa jatkaa.  
 
Hankkeessa tehtiin paljon yhteistyötä kunnan kanssa. Kyläläisten rooli vä-
heni hankkeen loppua kohden. Pyöräilyreitistöstä tuotettiin karttaesite. 
Pyöräilykarttoja jaetaan myös Pyheen kyläkaupalla ja Mynämäen kirjas-
tossa, jotka ovat reitin lähtö- ja infopisteitä. Pyöräilylenkkien teemallista-
misella ja nimeämisellä saatiin lisättyä kiinnostavuutta eri kohteisiin. Pyö-
räilyreiteistä muodostui kolme pyöräilylenkkiä: Saaren lenkki, Kolmen Su-
lan lenkki ja Korvensuun lenkki, jotka olivat maisemallisesti kaikki hieman 
toisistaan poikkeavia. Lähtöpaikaksi tuli Pyheen kyläkauppa, johon tulisi in-
fopiste, karttoja ja aikanaan myös vuokrapyöriä. Tuloksena oli pyöräilyrei-
tistöstä tehty lyhyt esittelyvideo ja karttaesite, jotka löytyvät Mynämäen 
kunnan matkailusivuilta (Mynämäen kunta, 2018).  

4.3 Maskussa vesistöreittien suunnittelua 

Maskun kylät lähtivät mukaan Matkaillen kylillä -hankkeeseen, koska hanke 
nähtiin sopivan kylien matkailun kehittämisnäkymiin. Kyläläiset halusivat li-
sää yhteistyötä yrittäjien kanssa sekä saada kylien nähtävyyksiä ja kulttuu-
riympäristöä yhteneväisemmäksi matkailupaketiksi. Maskussa ja erityisesti 
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Lemussa oli aktiivista ja vireää yhdistystoimintaa. Kokoonnuimme säännöl-
lisesti Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry:n kotiseutukeskus Mäntylässä, 
joka oli hankerahoilla kunnostettu entinen pientila. Maskussa oli toiminut 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten maisemanhoitohanke jo aiemmin. 
Aikaisemman hankkeen koordinaatti oli mukana myös nyt Maskun osalta. 
Maskussa työpajoja veti aluksi siis toinen maisemasuunnittelija, mutta otin 
hankkeen kokonaan hoitaakseni myöhemmin. Tämä aiheutti Maskun kylä-
läisten keskuudessa hieman hämmennystä, kun kyläläiset eivät olleet aina 
varmoja sen hetkisestä hankevetäjästä.  
 
Ensimmäisenä tavoitteena oli kartoittaa, mitkä kaikki alueen yrittäjät ha-
luavat mukaan kyläläisten ja yhdistysten kanssa kehittämään alueen mat-
kailua. Toisena tavoitteena oli pyöräily- ja melontareittien suunnittelu ja 
konkreettinen karttaesite, jota voisi käyttää tulosteena tai jonka yhdistys, 
kunta tai yhdistys voisi lisätä omille kotisivuilleen. Kolmantena oli kohtei-
den opasteet. Ajatuksena oli suunnitella yhtenäiset opastekyltit Maskun 
alueelle ja yritykset voivat halutessaan tilata omalle yritykselleen opaste-
kyltin. 
 
Hankkeen aikana Maskussa järjestettiin palavereita ja työpajoja, joissa 
suunniteltiin kyläläisten, yrittäjien ja kunnan edustajien kanssa Maskuun 
matkailureittejä. Hankkeen tavoitteita esiteltiin keväällä 2017 ja ensimmäi-
nen työpaja järjestettiin syksyllä 2017 Lemun koululla, jossa paikalla oli 
myös Maskun tekninen johtaja. Työpajaan osallistui reilu kymmenen kylä-
läistä. Suunnittelu aloitettiin tekemällä Swot-analyysi eli kyläläisiä pyydet-
tiin listaamaan oman ympäristön ja kylän vahvuudet, heikkoudet, mahdol-
lisuudet ja uhat. Kyläläisiä pyydettiin myös kartoittamaan kylän maisemal-
lisesti mielekkäitä paikkoja, kauniita paikkoja ja ongelmakohtia. Työpa-
joissa saatiin suunniteltua kyläläisten ja yrittäjien kanssa yhteystyössä pyö-
räily- ja vesistöreittejä kartalle, listattua matkailukohteita, nähtävyyksiä ja 
matkailuyrityksiä. Työpajoissa ja palavereissa keskusteltiin matkailun kehit-
tämisestä, opasteista, saavutettavuudesta, viipymisestä, olemassa olevista 
matkailupalveluista ja nähtävyyksistä sekä mahdollisista palveluista. 
  
Kyläkävelyn sijaan Maskussa järjestettiin kyläveneilytapahtuma kesäkuussa 
2018 (Kuva 4). Työpajoissa suunniteltu vesistöreitti haluttiin kartoittaa yh-
dessä kyläläisten kanssa. Vesistöreitin varrelle oli suunniteltu maihinnou-
supaikkoja, joita MKN maisemapalveluiden asiantuntijat kartoittivat ran-
nasta käsin kevään 2018 aikana. Kyläveneilyyn osallistui melonnasta ja ran-
tojen kunnostuksesta kiinnostuneita kyläläisiä. Tapahtumaa tiedotettiin 
hankkeen omissa kanavissa sekä myös Maskun yhdistysten kotisivuilla. Pai-
kalla oli yhteensä vajaat 10 kyläläistä. Kyläveneilyä varten olimme järjestä-
neet paikalle kanootteja läheiseltä melontaseuralta. Tapahtuma alkoi me-
lonnan opastuksella, jonka veti ulkopuolinen matkailu- ja melontaopas. Ky-
läläiset saivat opastusta, miten kanoottiin mentiin ja mitä melonnassa piti 
huomioida muuta. Tapahtuma järjestettiin Maskun kunnan omistamalla 
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virkistysalueella, jossa oli venelaiturit ja uimaranta hieman erillään toisis-
taan. Tilaisuudessa lähdettiin venelaitureilta ja melottiin uimarannalle kah-
vitauolle ja keskustelemaan rantojen kunnostuksesta.  
 
 

 
 
Kuva 4. Maskun kyläveneilyssä oli melonnasta kiinnostuneita kyläläisiä. Ta-
pahtumassa sai ilmaiseksi kokeilla kanoottia ja melonnan opastusta. Me-
lonnan jälkeen keskusteltiin rantamaisemasta ja sen hoidosta.  
 
Vesistöreitin lisäksi hankkeessa suunniteltiin pyöräilyreittejä koko Maskun 
alueelle. Tarkoitus oli sitoa pyöräilyreittien avulla kunnan matkailutarjon-
taa. Kyläläiset saivat työpajoissa piirtää kartalle reittejä, jotka olivat maise-
mallisesti ja matkailullisesti mielekkäitä. Pyöräilyreittejä tuli koko Maskun 
kunnan alueelle. Reittejä suunnittelivat yrittäjät ja yhdistykset yhdessä. 
MKN maisema-asiantuntijat kartoittivat myöhemmin autolla pyöräilyreitit 
ja muodostivat niistä maisemallisesti miellyttäviä ja helpommin hahmotet-
tavia pyöräilylenkkejä. Ongelmaksi muodostui taas pyöräilyreittien jatkoke-
hittäminen ja opasteiden investointi, koska reitistö oli koko kunnan ja use-
amman kylän laajuinen. Ongelmaa saatiin purettua sillä, että reiteistä muo-
dostettuja pienempiä lenkkejä voidaan lähteä yksitellen kehittämään sen 
alueen kyläyhdistyksen voimin.  
 
Hankkeessa tuotettiin Maskun vesistöreitistä karttaesite (L-S MKN, 2018a).  
Esitteessä on kartta vesistöreitistä, maihinnousupaikat sekä tietoa nähtä-
vyyksistä. Maihinnousupaikkoja varten tehtiin maastokäyntejä ja pyydet-
tiin luvat maanomistajilta. Maanomistajia olivat Maskun kunnan lisäksi 
Naantalin kaupunki, Maskun seurakunta, Lemun MLL paikallisyhdistys sekä 
yksityinen maanomistaja. Kaikilta pyydettiin kirjallisesti sähköpostin kautta 
lupa maihinnousuun.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Yhteenveto 

Opinnäytetyössäni olen selvittänyt, miten erilaiset osallistamisen muodot 
toimivat kyläläisten aktivoinnissa ja maaseudun maisemanhoidossa. Osal-
listavan suunnittelun avulla pyrittiin nostamaan kyläläisten tietoisuutta 
oman ympäristön arvostuksesta ja hoidosta.  Osallistavina menetelminä 
käytin kyläiltoja, kyläkävelyitä sekä ohjattuja talkoita ja työpajoja. 

 
Tutkimuksessani selvisi, että kyläläisten osallistuminen hankkeen toimen-
piteisiin riippui huomattavasti kyseisestä menetelmästä. Hankkeen alussa 
järjestettiin kyläiltoja, joissa esiteltiin hanketta ja ideoitiin kylän toimenpi-
teitä. Kyläiltaan oli monien helppo osallistua, koska illat koostuivat vapaa-
muotoisesta keskustelusta ja hankkeen toiminnan esittelystä. Kyläillan jäl-
keen osallistuja arvioi oman osallisuutensa ja kiinnostuksensa hankkeen 
jatkotoimenpiteisiin. Kyläkävelyihin puolestaan saattoi osallistua myös ky-
län ulkopuolelta väkeä. Kyläkävely ehkä miellettiin tapahtumana, jossa saa 
tietoa kylän kulttuurihistoriasta. Toisille kynnys osallistua oli korkeampi, 
koska kävelyssä keskusteltiin paikan päällä kohteiden kehittämistarpeista 
ja suunniteltiin jatkotoimenpiteitä. Epävarmuus toimintaan sitoutumisesta 
ja omien resurssien riittävyydestä oli monille este osallistua tapahtumaan. 
Koskihaara totesi myös, että kyläyhdistystoimijoiden motiiveissa on eroja. 
Hankkeen toiminnassa pysyivät ne toimijat, joille toiminta merkitsi paikal-
lisuuden ja yhteisöllisyyden vaalimista. Hankkeen talkoisiin ja työpajoihin 
osallistuivat ne kyläläiset, joille oli tärkeää yhteisöllisyys ja mahdollisuus 
vaikuttaa. Varsinkin kun Mynämäen ja Maskun työpajoihin osallistui myös 
kunnan päättäjiä, toimi tilaisuudet yhdistysten, asukkaiden ja kunnan toi-
mijoiden yhteisenä keskustelufoorumina ja vaikuttamisalustana.  
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Taulukko 2. Matkaillen kylillä -hankkeen kolmessa kylässä tehdyt menetel-
mät ja niistä syntyneet toimenpiteet. 

 
Kylä Menetelmät Toimenpiteet 

 

Nousiaisten 
Aliskulma 

Kyläillat 
Kyläkävely 
 
 
 
Ohjattuja talkoita 

• Nousiaisten Vanhan Aseman ympäris-
tön hoito- ja käyttösuunnitelma 

• Maakellarin istutussuunnitelma 
 

• Nousiaisten aseman edustan maise-
maraivaus 

• Maakellarin kunnostus ja maisemointi 

• Aseman Kevät -tapahtuma 

• Aseman esittelyvideo 
 

Mynämäen ky-
lät 

Kyläillat 
Työpajat 
 
 
Kyläpyöräily 
 
 

• Mynämäen kunnan matkailun kehit-
tämisen edistäminen 

• Pyöräilyreitistön karttaesite 
 

• Kyläpyöräilytapahtuma 

• Mynämäen pyöräilyreittien esittelyvi-
deo 

• Yritys- ja yhdistystoiminnan vahvistu-
minen 

 

Maskun kylät Kyläillat 
Työpajat 
 
 
 
Kyläveneily 
 

• Maskun vesistöreitti karttaesite pdf-
muodossa 

• Maskun kunnan matkailun kehittämi-
sen edistäminen 

 

• Kyläveneilytapahtuma 

 
 
Opinnäytetyössäni selvitin, millaisia vaikutuksia osallistavilla toimenpiteillä 
oli maaseudun maisemanhoidon edistämisessä. Matkaillen kylillä -hank-
keen tavoitteena oli lisätä kylien matkailullista vetovoimaa. Maisemanhoito 
liittyi olennaisesti hankkeeseen, sillä maisema on osa matkailuelämystä ja 
maiseman kunnossa pitämisellä voidaan vahvistaa mielikuvia alueesta ja 
hyödyntää osana matkailukonseptia. Kylien tulisi hoitaa maisemaa ja vaalia 
maisemaa osana kylän imagoa. Maisemanhoidon ja hankkeen menetel-
mien avulla voidaan kehittää paikalliskulttuuria, elävöittää kylätoimintaa ja 
sitä kautta tehdä kylää kiinnostavaksi matkailijoille ja myös uusille asuk-
kaille.  
 
Osallistavien menetelmien avulla saatiin paljon näkyvää aikaiseksi ja kylä-
läisten aktiivisuutta oman ympäristön hoitoon ja kehittämiseen saatiin yl-
läpidettyä. Nousiaisissa, jossa kyläyhdistyksellä oli yksi yhteinen kehittämis-
kohde, saatiin paljon maisemanhoidollisia toimenpiteitä tehtyä. Hank-
keessa kunnostettiin Aliskulman kyläyhdistyksen omistamaa Nousiaisten 
vanhaa rautatieasemaa. Toimenpiteitä suunniteltiin pienessä ryhmässä ky-
läyhdistyksen aktiivisimpien toimijoiden kanssa. Maisemanhoidollisia toi-
menpiteitä toteutettiin puolestaan toisten kyläläisten kanssa. Nousiaisten 
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Aliskulmassa vaikutti olevan vakiintuneet tavat, joilla kylätoimintaa toteu-
tettiin. Talkoisiin osallistui aina runsaasti kylän väkeä, joista osa toi myös 
työkoneet mukanaan. Kaikki osallistuivat yhdessä yhteiseen projektiin eli 
kylätalon kunnostukseen ja kehittämiseen. Yhteisöllisyyttä loi selkeä työn-
jako. Vanhempi kylän väki suunnitteli kylätoimintaa, haki rahoitusta ja hoiti 
toimistotyöt. Nuorempi kylän väki teki käytännön työt. Saimme avattua 
maisemaa raivaamalla korkeaa pensaikkoa aseman edustalta. Maiseman 
avaamisella saatiin vanhaa rautatieasemaa näkyville ja parannettua näky-
vyyttä valtatie 8:lle. Hankkeessa kunnostettiin myös aseman piha-aluetta ja 
vanhaa maakellaria. Maisemanhoidollisia toimenpiteitä toteutettiin hank-
keessa tehdyn aseman ympäristön hoito- ja käyttösuunnitelman mukai-
sesti, jossa oli huomioitu museoviraston ohjeistukset. Pihalta kaadettiin 
huonokuntoisia puita, ohjeistettiin kasvivalinnoissa sekä kunnostettiin 
vanha maakellari, joka on kuulunut asemapihan rakennuksiin aina. Näin 
saatiin vaalittua arvokasta rakennusperintöä ja aktivoitua kyläläisiä maise-
manhoitoon. 
 
Mynämäellä ja Maskussa saatiin osallistavilla menetelmillä aikaan tärkeää 
keskustelua kuntien matkailun kehittämisestä ja suunniteltua pyöräily- ja 
vesistöreittejä. Matkailureittien suunnittelun yhteydessä saatiin lisättyä 
tietoa maisemanhoidosta maaseudulla, sen rahoituksesta ja matkailukoh-
teiden kehittämisestä ja kulttuuriympäristöjen kunnostamisesta. Matkai-
lun kehittämiseksi lisättiin oman kylämaiseman arvostusta ja yhteistyötä. 
Tuloksena oli useita työpajoja ja tapahtumia, joilla saatiin tiivistettyä kun-
tien ja yhdistysten yhteistyötä sekä lisättyä alueellista ”pöhinää”.   
 
Mynämäellä tärkeä menetelmä oli kyläpyöräilytapahtuma, vaikka osallistu-
jia olikin melko vähän kolmena eri päivänä yhteensä. Alhaista osallistuja-
määrää voi selittää tapahtuman sijoittumisella arkipäivään. Kyläpyöräilyssä 
tutustuttiin kylämaisemaan ja kuultiin tarinoita matkan varrelta. Pyöräilijät 
saivat toimintaa omaan arkeensa. Kyläpyöräilyssä oli mukana myös ku-
vaaja, joka kuvasi pyöräilyä ja maisemia. Videotallenteista koostettiin pyö-
räilyreittien esittelyvideo. Videolle haastateltiin myös paikallisia yrittäjiä ja 
yhdistystoimijoita. Video sai hyvin vastaanoton ja antoi myös esimerkkiä 
kunnan tuleville toimille. Kyläläiset suunnittelivat pyöräilyreittejä, joista 
koottiin karttaesite kunnan sivuille ja jaettavaksi infopisteille. Kehittämis-
hankkeessa saatiin aikaan paljon, mutta pyöräilyreittien suunnitteluun jäi 
vielä paljon toimenpiteitä tehtäväksi. Hankkeen päättyessä kunnalle jätet-
tiin suunnitelma, joka opasti tuleviin toimenpiteisiin. 
 
Maskussa suunniteltiin pyöräilyreittejä sekä vesistöreittejä. Vesistö- tai me-
lontareitti suunniteltiin Maskun Oukkolanlahdelle Lemun ja Askaisten ran-
taan. Reitti kulki Naantalinaukolle asti. Vesistöreitin suunnittelussa oltiin 
yhteydessä maanomistajiin. Suunnittelun yhtenä menetelmänä oli kylä-
veneilytapahtuma, joissa kyläläisten kanssa voitiin pohtia keskeisimpiä mai-
semakohteita ja niiden kestävää hoitoa. Tapahtumista tuotettiin raportti, 
jossa ohjeistetaan kylämaiseman hoitoon. Hankkeessa saatiin jonkin verran 
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aktivoitua Maskun kylien eri toimijoita työskentelemään yhdessä alueen 
vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi. 
 
Hankkeen yksi tärkeä tehtävä oli viestiä ja tiedottaa kylien tapahtumista. 
Talkoista ja tapahtumista tiedotettiin hankkeen FB-sivuilla, MKN nettisi-
vuilla, paikallislehdissä sekä yhdistysten ja kunnan somekanavissa. Kyläkä-
velyt, -pyöräilyt ja -veneilyt saivat osakseen näkyvyyttä paikallislehdissä. 
Mynämäellä tehtiin paikallislehteen juttuja myös työpajoista, joissa suun-
niteltiin kunnan alueen matkailua. Kyläntoiminnan kehittäminen ja siitä kir-
joittaminen paikallislehdissä on tärkeä osa kylätoimintaa. Näin kylä viestii 
muille vireästä ja jatkuvasti kehittyvästä kylätoiminnasta ja samalla viih-
tyisästä elinympäristöstä mahdollisille uusille asukkaille.  
 
Useimmiten ihmiset pyrkivät vaalimaan paikkaan liitettyjä merkityksiä ja 
arvoja, jos heillä on siihen resursseja.  Maskussa ja Mynämäellä resurssit oli 
jaettu moneen eri hankkeeseen yhtäaikaisesti. Hankkeen edetessä vastuu 
jäi yhä enemmän hankekoordinaattorille, kun yhteishenkilö oli kiireinen ja 
uusia projekteja oli edessä. Maskussa ja Mynämäellä ongelmana oli myös 
laaja suunnittelukokonaisuus, jota oli vaikea hallita monen eri yhdistyksen 
kanssa. Kylätoimijoita oli paljon ja sitä myötä heidän motiivinsa ja kiinnos-
tuksen kohteet erilaisia. Yhdistystoimijat mahdollistavat yhdistysten toi-
minnan tuomalla mukanaan omat arvostuksensa, kokemuksensa ja mielipi-
teensä. He asettavat toiminnalle tavoitteet ja vaikuttavat toiminnan muo-
toihin ja sisältöihin. 
 
Matkaillen kylillä -hankkeessa järjestettiin vielä lopuksi kaikkien kylien yh-
teinen seminaari, jossa tarkoitus oli vetää yhteen hankkeen toimenpiteet 
ja tulokset. Tilaisuudessa saatiin aikaan myös keskustelua hankkeen jälkei-
sestä toiminnasta ja kokemuksista. Paikalle oli pyydetty puhujia Paraisten 
ja Kaarinan kaupunkien vastaavanlaisista hankkeista. Näin saatiin vertailtua 
hankkeita ja tukea jatkotoimenpiteisiin.  Koin seminaarin hyvin antoisaksi 
ja hyväksi tavaksi viimeistellä hanke. Jos jotain, niin tulevaisuudessa yhdis-
tykset tulevat tarvitsemaan yhä enemmän keskinäistä vuorovaikutusta ja 
yhteistyöhankkeita. Kuntien, yhdistysten ja yrittäjien yhteistyö tulee myös 
korostumaan tulevaisuudessa, jotta saadaan resurssiviisasta toimintaa ja 
tuloksia Suomen maaseudun kylissä.  

5.2 Pohdinta 

Opinnäytetyöni edetessä aloin pohtia, millaiselta suomalainen maaseutu-
maisema tulee näyttämään tulevaisuudessa. Niin kuin opinnäytetyössä ai-
kaisemmin todettiin, muutos on yksi maiseman peruselementeistä. Ilmas-
tonmuutos, asukasrakenteen muutokset ja tietenkin maaseudun elinkei-
norakenteen muutokset vaikuttavat oleellisesti siihen, miltä maisema tu-
levaisuudessa näyttää. Maaseudun elinvoimaisuus on riippuvainen myös 
asukkaista ja heidän suhteestaan omaan elinympäristöönsä.  
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Suomi on Euroopan maista vähiten kaupungistunut, mutta muutos on 
kova.  Suomen Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Penna Urrila kirjoittaa 
Aamulehden mielipidekirjoituksessaan, että kaupungistumista tapahtuu 
Suomessa nyt vauhdilla ja jopa lapsiperheet hakevat nykyisin yhä urbaa-
nimpaa asuinympäristöä. Tämä näkyy esimerkiksi Helsingin kantakaupun-
gin päiväkotien perässä laahaavasta mitoituksesta. Helsingin, Tampereen 
ja Turun kaupunkiseudut kasvavat voimakkaasti ainakin vuoteen 2040 asti. 
Maaseudun tulevaisuuteen vaikuttaa voimakkaasti väestön ikääntyminen 
ja syntyvyyden väheneminen. Ennusteen mukaan Suomessa on vain kolme 
kasvavaa kaupunkiseutua ja muu alue näivettyy. Väestösiirtymä kiihtyy 
näihin kolmeen kaupunkikeskukseen ja väki keskittyy kasvukeskusten yti-
meen. (Helsingin Sanomat, 2019) Urrila kuitenkin muistuttaa, että kaupun-
gistumisen ohella monet Suomen talouden keskeisimmät arvoketjut lähte-
vät jatkossakin maaseudulta. Elintarvikeala, biotalous, matkailu ja kaivos-
teollisuus sijaitsevat suurelta osin taajamien ulkopuolella, ja myös valmis-
tava teollisuus tarvitsee tilaa ja logistiikkayhteyksiä. (Urrila, 2018)  
 
Tässä kohtaa on huomioitava, että opinnäytetyöni keskittyi varsinaissuo-
malaisiin kyliin, joista matka Turkuun kestää vain noin 15 minuuttia. Tällai-
set kunnat ja kylät voivat kaupungistumisen ja kaupunkien kalliiden asu-
miskustannusten takia säilyä hyvinkin asuttuina. Toisaalta kuvittelisin, että 
jos tulevaisuudessa asuminen ja työ keskittyvät eri paikkakunnille, vähen-
tää se kylätoimintaa ja kylien kehittämistyötä. Kyläläinen, joka käy vain ko-
tona nukkumassa, ei ole motivoitunut osallistumaan paikkakunnan kylätoi-
mintaan. Motivaatio voi syntyä kyläkaupan tukemiseen, muttei muuhun 
ympäristön ja yhteisöllisyyden kehittämiseen.   
 
Kylätoiminta keskittyy palveluiden turvaamiseen ja yhteisöllisyyden vah-
vistamiseen. Toiminnalla tuotetaan viihtyisää elinympäristöä, jota pieni 
kunta ei itsessään pysty tarjoamaan asukkaalleen. Maaseudun muutokset 
vaikuttavat oleellisesti myös kylätoiminnan ja -yhdistystoiminnan vahvis-
tumiseen. Kylät joutuvat tekemään talkootyötä säilyttääkseen kyläkouluja, 
joita jatkuvasti lakkautetaan koulujen keskityttyä kuntien keskuksiin. Pitkät 
koulumatkat eivät houkuttele uusia asukkaita ja kylien kohtalona voi olla 
näivettyminen. Maaseudulla pelko asuinpaikan tulevaisuudesta on siis to-
dellinen.  Nähtyäni kuinka paljon kyläläiset joutuvat tekemään vapaaeh-
tois- ja hanketyötä muun työnsä ohella, täytyy uskoa maaseudulla asuvien 
sitoutuvan kaupunkilaisia vahvemmin asuinpaikkaansa. Alusta alkaen oli 
kuitenkin myös todettua, että maaseudun kylissä on talkooväsymystä eikä 
uusille hankkeille riitä resursseja. Suurin osa kylätoimijoista haluaa tehdä 
vapaaehtoistyötä, mutta ilman vastuuta joutua turvaamaan toiminnallaan 
myös lähialueen peruspalvelut. Mielenkiintoista on, että kylätoiminnan 
kaltaista asukasyhteistyötä halutaan lisätä myös kaupunkeihin. Suomen 
Kylät ry julkisti tammikuussa 2019, että Leader- ja kyläjaostojen rinnalle 
perustetaan kaupunkeihin korttelijaostoja. Kaupungeissa kaivataan enem-
män asukaslähtöistä toimintaa. (Suomen Kylät ry, 2018) 
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Kylätoiminnan ja kyliin ohjatusta rahoituksesta riippuu, miten jatkossa 
maaseudun kulttuuriympäristöjä kunnostetaan ja maisemanäkymiä hoide-
taan. Maaseudun maisema ei pysy avoimena ilman maataloutta. Peltojen-
viljelyä ja karjataloutta tulisi jatkaa, että maaseudun maisema pysyisi avoi-
mena. Kylätoiminnan ja hankkeiden avulla saadaan turvattua palveluita 
pienissä kunnissa ja kylissä. Tämän takia, maaseudulle tarvitaan elinvoi-
maista ja uutta väestöä, lapsiperheitä, turvaamaan nämä palvelut. Mietin 
myös maahanmuuton vaikutusta maaseudun tulevaisuuteen. MDI:n asian-
tuntijan Timo Aron mukaan ainoa ratkaisu kuntien ja niiden seutujen työ-
voimapulaan ja asumispolitiikan muutokseen on työperäinen maahan-
muutto.  (Helsingin Sanomat, 2019) Esimerkiksi Pohjanmaalla sijaitseva 
pieni Närpiön kunta on tunnettu jo työssäkäyvistä maahanmuuttajista ja 
kotouttamisen onnistumisesta (Mannila, 2013, s. 468). 
 
Mielestäni hanketyön tekeminen ja sen tulokset vaikuttavat monien paik-
kaidentiteettiin ja vahvistavat paikallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta. 
Yhdessä talkoovoimin kunnostetusta paikasta tai maisemasta tulee kollek-
tiivisesti koko alueen kannalta merkittävä paikka kaikille. Yhdistyksen toi-
minnan sijoittumisella on merkitystä, mistä paikasta nousee tärkeä ja pai-
kallisen identifioitumisen kohde. Vaikka kyläkävelyllä on tarkoitus tarkas-
tella kylämaisemaa ja valita uusiakin kehittämiskohteita, valikoituu kehit-
tämiskohteeksi yleensä joku ennalta määritelty paikka. Nousiaisten Alis-
kulmassa esimerkiksi oli itsestään selvää, että yhdistys kehittää entistä rau-
tatieasemaa eli kylätaloaan. Yhteisöllisyyttä muodostavan toiminnan, kun-
nallisen kulttuuriperinnön ja paikan ulkoisten tekijöiden lisäksi paikkaa ja 
paikallisuutta muodostavat myös paikkaan kuulumisen ja identifioitumisen 
tunteet. Yhdistystoimijat asuvat yleensä yhdistyksen toiminta-alueella tai 
ovat muuten siihen sidoksissa. Keskeistä on se, että heille on kertynyt 
muistoja ja kokemuksia paikasta, ja ne vaikuttavat yksilöiden haluun toimia 
paikallisyhdistyksissä yhteisöllisyyden ja asukkaiden yhteisten asioiden hy-
väksi.  
 
Suomalaisen maaseudun maisemaa ja sen hoitoa tulevaisuudessa voisi 
verrata keskusteluun suomalaisen metsän tulevaisuudesta. Suomalaisen 
metsän tulevaisuutta pohdittiin Ylen dokumenttisarjassa, Suomi on metsä-
läinen jaksossa 8. Tulevaisuus. (Yle Areena, 2019) Maisemien umpeutumi-
nen tarkoittaa, että metsä alkaa ottamaan tilaansa takaisin. Suomalaiseen 
historiaan kuuluu jatkuva metsän käyttöönotto. Jos metsittyminen tulee 
lisääntymään maaseudun elinvoimaisuuden hiipuessa, nähdäänkö Suo-
messa tulevaisuudessa enemmän tammi- ja pähkinälehtoja? Kuten suoma-
laiseen metsään, myös maaseudun maisemaan vaikuttaa meidän suh-
teemme ja suomalainen kulttuuriperinne maaseutuun. Ilmastomuutoskes-
kustelussa ei vielä ole päästy siihen, tuleeko maisemaa rajusti muuttavat 
avohakkuut voimistumaan ja miten käy ikimetsien. Tuleeko maaseudun 
maisema museoitumaan, tehdäänkö suomalaisesta maalaismaisemasta 
virtuaalista ja keinotekoista. Tuleeko maaseutumatkailu voimistumaan ja 
hoidetaanko maisemaa elämysmatkailun ja ekosysteemipalveluiden tur-
vin.  
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Ehkä tulevaisuudessa kylätoiminnasta tulee trendi. Kun toimintamalli on 
viety kaupunkeihin, ihmiset lähtevätkin maalle kokeilemaan itseorganisoi-
dumpaa ja autenttisempaa elämäntapaa. Kaupungistumisen seurauksena 
ihmisillä voi herätä tarve päästä maaseudun rauhaan ja rakentamaan uutta 
yhteisöllisyyttä sieltä. Maatalouden koneellistuminen, tilakoon kasvu ja 
siirtyminen vähemmän työvoimaa vaativiin viljelymenetelmiin vaikutti sii-
hen, että maaseudulla tuli tarve järjestäytyneeseen kylätoimintaan. Tu-
leeko maaseudulle uutta vakiintunutta väestöä, jotka haluavat elävöittää 
elinympäristöään?  
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