
Niukat 
resurssit tehokäyttöön 

yhteistyöllä

Kylille

Hymy
Kyläkööri
Hinku
Kyläköörissä on itua

Kylille-hankkeiden 
vaikuttavuuspuut
Etelä-Pohjanmaalla

I II III

VIESTINTÄ 

PALVELUT

YHTEISÖL-
LISYYS

Tuotekorteista 
toimintamalleja

Itsearviointi 
kannustaa 
keräämään 

palautetta ja 
kehittymään

Digikahviloista 
sovellusoppia ja 

laitteiden 
käyttöopastusta

Kumppanuus-
pöydät lisäävät yhteis-

työtä ja vähentävät 
päällekkäisyyksiä

Luonto- ja lähiliikunta-
kohteiden tapahtumat ja 

tiedotus lisäävät 
liikkumista

Lähiruokatorit ja Reko-
renkaat lisäävät paikallisen 

elintarviketuotannon 
käyttöä

Turvallisuus
kuntoon -koulutuksilla
kokonaisvaltainen ote

kyläturvallisuuteen
Kylätesti kertoo
vahvuudet

Luontokohteiden
kartoitus lisää
tunnettuutta

Kansalaistaidot haltuun muuttuvassa maakunnassa,
digitaalisuus palveluissa ja viestinnässä.

Edistetään kylien turvallisuutta ja käytetään hyödyksi
luonnon ja kulttuurin parhaat palat.

Kyläesitteillä 
vetovoimaa 
palveluille

Kyläsuunnittelun
työkirja neuvoo

Kylillä asumisen 
edut esiin:

vetovoimaa

Kyläillat lisäävät
yhteisöllisyyttä

Opintomatkoilta
ideoita ja 
virkistystä

Oman alueen
arvostus
kasvaa

Kylien 
yhteistyöryhmät 
lisäävät suunni-

telmallisuutta

Kylien
hanketoiminta

aktivoituu
tiedotuksella

Paikalliskulttuuri,
luontoreitit ja nähtävyy-

det lisäävät kylien
vetovoimaa

Rahoitusmahdolli-
suuksista tiedottaminen

lisää hankehakua 
ja rohkeutta

Kylille-
hanke 

kannustaa 
kyliä kehit-

tymään

Järjestömarkkinoilla
tavoitettiin laajat

verkostot: yhteistoiminta
uudelle tasolle

Nyt tehdään 
kylien

tulevaisuutta!

Osaava ja osallistava kylä 
Osaaminen hyötykäyttöön ja kumppanuuksia yli kylärajojen

Kiertotaloutta kylille  
Kokeiluja kestävän elämäntavan edistämiseksi

Hyvinvoivat kylät 
Eläviä kyliä ja onnellisia ihmisiä: yksilön hyvinvoinnista kasvaa yhteisön hyvinvointi

Arjen turvaa kylille 
Kokonaisturvallisuus on arjen pieniä tekoja ja omatoimista varautumista

Kyläyhteisöt ja asukkaat 
tekevät kulutuksessaa 

kestäviä ratkaisuja

Kylät kansainvälistyvät 
Smart Villages -yhteistyön
ja hanketoiminnan kautta

Kiertotalous synnyttää 
uusia toimintamuotoja ja 
uudistaa vanhoja ideoita

Hävikki vähenee, 
paikalliset resurssit

 järkevään käyttöön.

Tunnistetaan turvallisuu-
den kokemiseen vaikutta-
vat asiat ja turvallisuutta 

vahvistavat toimijat

Yhteiskunnan resilienssi - 
kriisinkestävyys paranee,

mittaristo kehittyy

Opitaan toimimaan 
vaaratilanteissa: koko-
naisturvallisuus kasvaa

Elinikäinen oppiminen 
edistää terveenä pysymistä ja 
mahdollistaa kotona asumisen 

pidempään.

Ympäristö säästyy.
hyvinvointi kasvaa

Sosiaalinen piiri 
laajenee ja elämästä tulee 

mielekkäämpää, 
yksinäisyys vähenee

Digitaalinen osaaminen 
helpottaa asiointia ja 
palvelut tulevat käden

ulottuville.

Hyvinvointityö  lisää 
yhteisöllisyyttä ja parantaa 

vapaaehtoistoimijoiden 
jaksamista. 

Kulttuuri- ja luonto-
elämykset 

lisäävät hyvinvointia.

Osallistava ja osaava kylä 
käyttää hyödyksi kaikkien kyläläis-

tensä osaamisen ja rakentaa 
kumppanuuksia myös 

kylärajojen yli.

Monipaikkainen asuminen 
ja paikkariippumattomuus 
lisäävät kylien elinvoimaa.

Lisätään 
maaseudun 

asukkaiden osalli-
suutta, osaamista, 

hyvinvointia ja 
turvallisuutta. 

Edistetään kierto-
taloutta ja 

digitaalisuutta.
Otetaan kylien 

kaikki vahvuudet 
hyötykäyttöön.

Kokeiluja ja
kekseliäisyyttä!

AISAPARI

AISAPARI

AISAPARI

AISAPARI

Kuudestaan

Suupohja

Aisapari

Liiveri


