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Osaava ja osallistava kylä

Osaaminen hyötykäyttöön ja kumppanuuksia yli 
kylärajojen
• Huomioidaan osa-aikakyläläiset ja monipaikkaiset

• Kylille hubeja ja Maker´s space työtiloja

• Digikokeilut

• Yhdistyshautomot, kumppanuuspöydät jne.

• Monipuolinen varainhankinta, esim. yhteiskunnallisen yrittäjyyden 
keinoin

• Kohennetaan arjen digitaitoja ja parannetaan mahdollisuuksia 
hyödyntää digitaalisia palveluja, esim. digikahvilat, SeniorSurf-
päivät

• Edistetään sekä pitkäjänteistä kyläsuunnittelua että pop-up-
osallistumista kylän kehittämiseen

• Verkostoitumisen edistäminen

• Hyvät käytännöt maailmalta, esim. Smart villages -yhteistyö



Kiertotaloutta kylille

Kokeiluja kestävän elämäntavan edistämiseksi
• Kannustetaan kyläyhteisöjä ja asukkaita kestäviin ratkaisuihin
• Herätetään kyläläisiä miettimään kulutusta ja omia valintojaan
• Järjestetään tempauksia kylillä ja 

hyötykäyttöasemilla, kumppaneina maakunnan jäteyritykset
• Esitellään ja kehitetään hyviä käytäntöjä kierrätyksestä ja tuunauksesta, 

esim. Mustasaaren Stormossen: Liikkuva hyötykäyttöasema,, 
tuunatut jätekeskukset, ympäristökasvatus, kierrätystempaukset ja kampanjat

• Kylien yhteiset kierrätyspisteet, vaihdanta, kirpparikierrokset ja yhteisten 
kylän kierrätystapahtumien aktivointi

• Lähiruokarenkaat, hävikkiruoka, ylimääräisen sadon jakaminen
• Tiedotetaan lähiruokaringeistä ja kannustetaan ihmisiä käyttämään 

paikallisesti tuotettua ruokaa
• Etsitään uusia tapoja hyödyntää lähiruoan käyttöä, esim. hävikki-illat
• Kestohedelmäkassit ym. kertakäyttökulutuksen vähentäminen, 

ruuan valmistusta lähiraaka-ainesta valmisruokien sijaan
• Neuvontaa ja opastusta: pidetään kylätalot ja niiden varustus kunnossa –

ja laaditaan käyttäjille ”kylätalon huoltokirja”



Hyvinvoivat kylät

Eläviä kyliä ja onnellisia ihmisiä: yksilön 
hyvinvoinnista kasvaa yhteisön hyvinvointi
• Sparrataan tapahtumajärjestäjiä, kohtautetaan, madalletaan 

yhteistyön kynnystä.

• Tapahtumien linkittäminen, tiedotus, verkostoyhteistyö.

• Kannustetaan toimijoita järjestämään ja hyödyntämään 
haastetapahtumia esim. KyläGamesit.

• Toteutetaan tempauksia ja kampanjoita: kuntopiirikortit, 
liikuntavankkurit, luonto-, liikunta- ym. teemapäivät, 
perheliikuntapäivät, perinneleikit.

• Toteutetaan kylien hyvinvointipäiviä yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa luentoineen, ohjelmineen ja testeineen, esim. Elämäntaidot 
esiin –bingolotto.

• Lähiluonto ja paikalliskulttuuri, yhteismarkkinointi, teemapäivät ja 
tempaukset (Avoimet kylät, Euroopan kulttuuriympäristöpäivät jne.).

• Aktivoidaan ja lisätään tietoisuutta puutarhoissa kasvavista 
myrkyllisistä kasveista (yht.työ Ely).



Arjen turvaa kylille
Kokonaisturvallisuus on arjen pieniä tekoja ja omatoimista 
varautumista
• Kartoitetaan toimijoita: mitkä kaikki yhdistykset ja muut tahot 

toimivat kylien turvallisuuden hyväksi ja millä tavoin ne lisäävät kylissä 
asuvien ihmisten turvallisuuden kokemusta – tilannekuva.

• Kannustetaan kyliä laatimaan ja päivittämään turvallisuussuunnitelmia.
• Järjestetään infotilaisuuksia, erityisesti kylä- ja muut aktiivit. Myös 

kokoontumistilat ja niiden varustus. Yhteistyö Vapepa, pelastustoimi, 
kunnan edustajat.

• Turvallisuus kuntoon ja johtamistaidon koulutukset.
• Meidän turvallinen kylä- ja 72H-koulutukset. 

Järjestään turvallisuutta ja omatoimista varautumista lisääviä tilaisuuksia 
ja tempauksia, joissa kohderyhminä ovat ikäihmisten lisäksi mm. 
lapsiperheet, nuoret ja aikuinen aktiiviväestö (Turvallisesti kotona, 
kyläturvallisuuspäivät ja -illat, turvallisuuskävelyt ym.).

• Osallistutaan SPEK:n kampanjoihin ja valtakunnallisiin teemapäiviin, päivä 
paloasemalla, nou hätä, osallistava turvallisuus erityisryhmille -hanke (OTE), 
puuhakirja, kodin turvallisuuslista.





Toiminta-alue



Kiitos !
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