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Hyvinvoivat kylät 
Toteutetaan hyvinvointipäiviä ohjelmineen ja testei-
neen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Toteutetaan tempauksia, teemapäiviä ja kampanjoita, 
esim. kuntopiirikortit, liikuntavankkurit, luonto-, liikun-
tapäivät.

Lähiluonnon ja paikalliskulttuurin mahdollisuuksia hyö-
dynnetään ja edistetään esim. teemapäivien ja yhteis-
markkinoinnin avulla.

Kannustetaan toimijoita järjestämään ja hyödyntämään 
haastetapahtumia, esim. kylägamesit oman kylän tai 
naapurikylien kanssa.

Sparrataan tapahtumanjärjestäjiä, kohtautetaan ja 
madalletaan yhteistyön kynnystä.

Kiertotaloutta kylille  
Kannustetaan kyläyhteisöjä ja kyläläisiä kestäviin 
ratkaisuihin infotilaisuuksien ja tapahtumien avulla.

Aktivoidaan kyliä kierrätystapahtumien ja kirpputori-
kierrosten järjestämiseen.

Kannustetaan kyliä paikallisten tuotteiden ja 
lähiruoan käyttöön.

Tiedotetaan energian säästömahdollisuuksista niin 
kyläyhdistyksille kuin asukkaillekin.

Neuvotaan kyliä pitämään kylätalot kunnossa 
kestävästi – ”kylätalon huoltokirja”.

Ota yhteyttä, 

kun tarvitset...

apua kyläsuunnitteluun

neuvontaa hankkeen 
suunnittelussa ja rahoituksessa

vinkkejä nuorten saamiseksi 
mukaan toimintaan

opastusta digitaitoihin

neuvoja tapahtumien suunnitteluun

apua markkinointiin ja tiedotukseen 

vinkkejä kylätalon käytön 
monipuolistamiseen 

neuvoa luontoreittien rakentamiseen

apua lähipalvelujen ideointiin 

neuvoja turvallisuuteen ja  
varautumiseen

opastusta kierrätykseen ja
lähiruuan hyödyntämiseen

ideointia monipaikkaisuuteen ja
paluumuuttoon

aktivointia kansainvälistymiseen

Osaava ja osallistava kylä 
Kyläläisten osaaminen hyötykäyttöön, huomioidaan 
myös osa-aikakyläläiset  ja monipaikkaiset.

Kylille etätyötiloja , digikokeiluja ja  yhdistys-
hautomoita.

Monipuolinen varainhankinta, esim. yhteis-
kunnallisen yrittäjyyden keinoin .

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

Verkostoitumista ja kumppanuuksia yli kylärajojen,
haetaan hyviä käytäntöjä myös maailmalta
esim. smart villages -yhteistyö.

Arjen turvaa kylille 
Kartoitetaan mitkä 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 ja koulutuksia: meidän 
turvallinen kylä- ja 72h-koulutukset, kyläturvallisuusillat, 
turvallisuuskävelyt ja osallistutaan SPEK:n kampanjoihin 
ja valtakunnallisiin teemapäiviin.

Järjestään turvallisuutta ja omatoimista varautumista 
lisääviä tilaisuuksia ja tempauksia kaikille ikäryhmille .


