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Osallistuvassa demokratiassa 
vaikutat muulloinkin kuin 
vaalipäivänä

PARHAAT VOIMAT ERIVÄRISISTÄ poliittisista ryhmittymistä on jälleen 
valittu ajamaan asioitamme Arkadianmäelle. Se, mitä kokoonpano 
saa aikaan kyliemme ja kortteleidemme eli isänmaamme elinvoiman 
eteen, jää nähtäväksi seuraavan neljän vuoden aikana. Mutta miksi 
tyytyisit odottamaan, kun voit kääriä hihasi ja ryhtyä työhön jo nyt? 
Asukaslähtöisessä paikalliskehittämisessä jokainen päivä on vaalipäivä 
etkä tarvitse kuin oman äänesi.

Osallistuva demokratia täydentää parlamentaarista demokratiaa ja 
hoitaa mummot, korjaa tiet ja pelastaa kyläkoulut ihan itse. Maas-
samme on noin neljä tuhatta kyläyhdistystä ja -toimikuntaa sekä 
satoja kaupunginosayhdistyksiä, jotka tekevät yli kuusi miljoonaa 
vapaaehtoistyötuntia yhteiseksi hyväksemme vuosittain. Seudullisten 
Leader-ryhmien asiantuntemuksella ja taloudellisella tuella kehittä-
misideoista voi poikia kokonaisia projekteja. Siis haasta itsesi, aloita 
kampanjasi ja siirry sanoista tekoihin jo tänään!

Petri Rinne
Puheenjohtaja
Suomen Kylät ry

Suomen Kylät - 
Valtakunnallisesti 
paikallisen puolesta
Suomen Kylät ry on paikalliskehittäjien valtakun-
nallinen järjestö, joka kokoaa eri aluetasojen toi-
mijat yhdeksi verkostoksi. Edustamme noin 4 000 
kyläyhdistystä, 19 maakunnallista kyläyhdistystä, 54 
seudullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa 
kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kaupunginosa- 
yhdistyksiä.

Teemme valtakunnallista vaikuttamistyötä pai-
kallisen puolesta. Yhdistämme paikalliset toimijat 
valtakunnalliseksi verkostoksi, jossa hyödynnetään 
osaamista ja kehitetään yhdessä uutta.  Kokoamme 
eri alojen toimijat työskentelemään yhdessä pai-
kallisyhteisöjen ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin 
lisäämiseksi.

Päämääränämme on elinvoimaiset kylät ja asukas-
yhteisöt, joiden asukkailla on vaikutusmahdollisuudet 
oman elinympäristönsä kehittämiseksi. Työkentäl-
lemme kuuluvat toimeentulon turvaaminen, hyvä 
ympäristö, riittävät palvelut ja asukkaiden sosiaalinen 
hyvinvointi.

Tavoitteenamme on, että Leader-toiminnasta tuttu 
yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen kattaa 
koko Suomen ilman maaseudun ja kaupungin rajaa.

Suomessa on 4300 kylää, joissa toimii 3200 rekisteröitynyttä kyläyhdistystä

Kylissä tehdään vuosittain 6,2 miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä

Kylätoiminta työllistää vuosittain 650 pitkäaikaistyötöntä

KANNEN KUVA Henna Pirkonen

www.suomenkylat.fi
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MAASEUDUN JA KAUPUNKIEN vastakkainasettelu on keinotekoinen juttu. 
Kumpaakaan ei ole olemassa ilman toista. Minkä ihminen keksii, sen 
se voi korjata. Ei pidä tuijottaa vain kasvua siellä ja kutistumista täällä. 
Pitää katsoa mitä voidaan tehdä, yhdessä.

Juha Sipilä ehdotti nuoria puunistutustalkoisiin. Näytetään me aikui-
set mallia! Ilmastokriisin ahdistamina Helsingistä löytyy porukoita, 
jotka haluavat kasvattaa hiilikädenjälkeään – siis tehdä ilmastohy-
vää – istuttamalla metsää tai ennallistamalla soita, ihan perinteisellä  
talkoomeiningillä. 

Vastapariksi stadilaiset tarvitsevat hiilinielutietoisia metsänomistajia 
ja kädestä pitäen opastavia landelaisia näyttämään mallia. Ettei mene 
ihan metsän haravoinniksi. 

Suomen Kylät ry:n Korttelijaosto yhteistyökumppaneineen järjestää 
Suomen luonnon päivänä 31.8.-1.9. Suomen ensimmäisen Hiilikä-
denjälkiretken Punkaharjun Lustolle. 

Syntynyt ilmastovaikutus arvioidaan ja sitten mietitään, miten toi-
minnasta saadaan työkalu maaseudun ja kaupunkien yhteiseen ilmas-
tonmuutoskamppailuun. Ja voi siitä syntyä muitakin jakamistalouden 
ideoita, kun vauhtiin päästään, vaikka lähiruoan, metsämatkailun tai 
monipaikkaisen elämän ympärillä. •

METSÄÄN 
HALUAN 
MENNÄ 
NYT
TEKSTI Pasi Mäenpää 
KUVA Sofia Tuisku
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NUORET YRITTÄJÄT TUOVAT omalle kylälle palveluita, ja kylät pysyvät 
vastaisuudessakin elävinä nuorten yrittäjien ansiosta. Nuorelle yrittäjyys 
on mahdollisuus työllistää itsensä mieleiseen työhön, vaikkapa omalla 
kotikylällä. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry ja maakunnan viisi Lea-
der-ryhmää lisäävät kylien elinvoimaa neuvomalla ja opastamalla sekä 
rahoittamalla Leader-ryhmien kautta nuorten alkavaa yritystoimintaa.  

Pyhäjärviset serkukset Pietari Linna, 16, ja Jeremia Lapinoja, 16, 
toimivat kumpikin opiskelujensa ohella yrittäjinä valmistamalla uis-
timia. Ajatus yritysten perustamisesta oli syntynyt koululla järjestetyn 
4H:n yrityskurssin ansiosta, ja yritysidean toteuttamiseen he molemmat 
saivat rahoitusta Nuoriso Leaderilta.

–Yritystoimintani edesauttoi sitä, että jäin kotipaikkakunnalle asu-
maan ja opiskelemaan, Pietari toteaa. Nuorella iällä oman yrityksen 
pitäminen on herättänyt molemmilla kiinnostuksen toimia yrittäjänä 
myös aikuisiällä.

–Olemme tykänneet siitä, kun saa tehdä vapaasti töitä silloin kuin eh-
tii, pystyy itse määräämään mitä tekee emmekä ole sidoksissa muihin, 
tuumivat serkukset.

Sieviläiset Juho Hiltula, 26, ja Miikka Huhtala, 26, ovat työllistäneet 
itsensä ryhtymällä metsäalan yrittäjiksi. Leader-rahoitusta yritysten 
perustamiseen saaneet miehet saivat yritysideansa vuonna 2017, kun 
kyselyitä metsätöihin riitti, mutta tekijät puuttuivat. 

Metsästystä harrastaville miehille työ on mieluista. Molemmilla yrit-
täjillä on oma toiminimi, mutta he työskentelevät työmailla yhdessä.
Juho ja Miikka näkevät yrityksiensä tulevaisuuden hirveän hyvänä ja 
toteavat, että töitä riittää. Vaikka yritykset ovat vasta vuoden vanhoja, 
niillä on jo paineita laajentua.

Jeremia arvioi, että työpaikkoja on enemmän kuin kysyntää, sillä nuo-
ret eivät ehkä osaa tai löydä paikkoja mistä töitä kysyä. Töitä tekevälle 
riittää, naurahtavat Juho ja Miikka.

–Nuoriso Leader -rahoitus on ollut kyllä tärkeä. Ilman sitä emme olisi 
saaneet yrityksiämme näin hyvälle alulle emmekä ostettua näin laajasti 
tarvittavia työtarvikkeita, tuumivat Pyhäjärven serkukset.

Sievin yrittäjäkaverukset saivat apua yritystensä perustamiseen Sievin yri-
tysneuvojalta, joka neuvoi nuoria hakemaan rahoitusta Leader-ryhmältä. •

Nuoriso Leader on tarkoitettu nuorten omien ideoiden ja projektien  
rahoitukseen. Rahoitusta voi saada omalla kotiseudulla tapahtuvaan  
toimintaan, esimerkiksi harrastuksiin tai yritysidean toteuttamiseen.

Pohjois-Pohjanmaalla toimivat viisi Leader-ryhmää myöntävät  
yritysrahoitusta nuorille.

Suomessa on 54 Leader-ryhmää, joista noin puolet rahoittaa myös  
nuorten pieniä hankkeita

Oman alueesi Leader-ryhmän löydät:  www.leadersuomi.fi/leader-ryhmat

Leader-ryhmiensä nuorisotyöryhmissä toimivat kirjoittajat 
ovat löytäneet Leader-ryhmistä myös työn: Roosa Sara-
järvi työskentelee välivuotenaan freelancer-toimittajana 
Keskipiste-Leaderille ja Eveliina Sarja kirjoittaa kesän juttuja 
Rieska-Leaderille. 

Roosa Sarajärvi Eveliina Sarja 

Oman yrityksen perustaminen sai pyhäjärveläiset serkukset jäämään lukioon kotikuntaan.

Pyhäjärven uistinyrittäjät Jeremia Lapinoja ja Pietari Linna

Sievin metsäyrittäjät Miikka Huhtala ja Juho Hiltula

KYLIEN TULEVAISUUS 
NUORISSA YRITTÄJISSÄ
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ARJA JA ILMARI VIHAVAINEN popsivat tyytyväisi-
nä lounasta Muuruveden kylätalolla 80 muun 
ikätoverinsa kanssa. Kuopion Nilsiässä asuva 
eläkeläispariskunta oli jo toista kertaa mukana 
palvelupäivässä, joita Pohjois-Savon Kylät ry 
sekä alueen kyläyhdistykset järjestävät senioreille. 

–On välillä hyvä lähteä kotoa pois ihmisten 
ilmoille, hymyilee Arja Vihavainen (70).

Hyvän ruuan lisäksi heidät houkutteli paikalle 
tietopaketti Kuopion kaupungin ikäihmisten 
palveluista. Niistä kertoi vanhusten palveluoh-
jaaja Pirkko Rautiainen. Ilmari Vihavaisen 
mielestä turvallisesta asumisesta oli hyvä saada 
tietoa ennakkoon, vaikka asia ei vielä tunnu-
kaan pariskunnasta ajankohtaiselta. SPR:ssa 
toimiva mies toivoo, että palvelupäivissä neu-
vottaisiin jatkossa myös hätäensiaputaitoja. 

–Ne ovat tärkeitä taitoja turvallisuuden kan-
nalta, Vihavainen toteaa.  

Tapahtuma oli osa Ikäihmiset kiinni lähiyh-
teisöön -hanketta. Hankkeella halutaan muun 
muassa lisätä pohjoissavolaisten ikäihmisten 
sosiaalisten kontaktien määrää ja osallisuutta ja 
vähentää yksinäisyyttä. Tapahtumien ohjelma 
vaihtelee yhteislaulusta ja muista viriketuo-
kioista asiapitoisiin tietoiskuihin. Kyläasiamies 
Merja Kaija iloitsee siitä, että vaikka viime 
syksynä alkanut hanke on vasta alussa, vir-
kistys- ja palvelupäivillä tavoitetaan jo nyt 25 
prosenttia Muuruveden senioreista. 

–Muuruvedellä tavoitteenamme oli, että vir-
kistyspäiviin osallistuisi noin 20-25 ihmistä. 
Siksi tämän päivän 80 osallistujaa on huima 
saavutus, hän hehkuttaa. 

Kaijasta on tärkeää, ettei seniori jää yksin ko-
tiin. Kun on paikka, jonne mennä, yksinäisyys 
lievittyy ja voi tuntea kuuluvansa kyläyhtei-
söön. Hankkeessa työskentelevän kyläpalve-
luohjaaja Eeva Hyytisen mukaan senioreiden 
toiveita palvelupäivien sisällöstä on kartoitettu 
kyselylomakkeella ja keskustelemalla heidän 
kanssaan. Jatkossa seniorit saavat tietoa muun 
muassa liikenneturvallisuudesta. Ikäihmisten 
toiveita on kuultu siinäkin, että he pääsevät 
opettelemaan ja päivittämään digitaitojaan.
 
–Kun hanke loppuu, toiveena on, että vastaa-
vat kylätapahtumat jäävät sen jälkeen elämään 
Pohjois-Savossa, toivoo Hyytinen. •

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke
• Tavoitteena lisätä palvelupäivien kautta harvaan asutun maaseudun ikäihmisten 

kotona asumisen mahdollisuuksia ja turvallisuutta, sosiaalisten kontaktien määrää 
ja osallisuutta sekä vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä. Palvelupäivät järjestetään 
paikallisten kyläyhdistysten kanssa.

• Toiminta-alueena Pohjois-Savo 
• Toteutetaan 1.9.2018 - 30.6.2021
• Hallinnoijana Pohjois-Savon Kylät ry 
• Rahoittajana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.  

Osa Elämänote-ohjelmaa. 
• lisää: www.pohjois-savonkylat.fi, www.ikainstituutti.fi/elamanote/

Kuviin mm:
-Minä viihdyn kotona, mutta tuo mies vetää mukaansa tap-
ahtumiin, kiittää Arja Vihavainen miestään Ilmari Vihavais-
ta. 
Muuruveden kylätalolla pidetty kolmas palvelupäivä saavutti 
niin suuren suosion, että kyläpalveluohjaaja Eeva Hyytinen 
päivitteli jo, mihin innokkaat seniorit jatkossa mahtuvatkaan.       
-Niille asukkaille, joilla ei ole omaa kyytiä, saadaan jatkossa 
järjestettyä OLVI-säätiön lahjoituksen avulla kuljetus palve-
lupäiviin, lupaa kyläasiamies Merja Kaija. 

YLÖS, ULOS JA MUKAAN KYLÄYHTEISÖÖN
Muuruveden palvelupäivä houkutteli salin täyteen ikäihmisiä

TEKSTI Pirjo Tiihonen

Muuruveden kylätalolla pidetty kolmas palvelupäivä saavutti niin suuren suosion, että kyläpalveluohjaaja Eeva Hyytinen päivitteli jo, mihin innokkaat seniorit 
jatkossa mahtuvatkaan. KUVA Tuula Palojärvi

-Minä viihdyn kotona, mutta tuo mies vetää 
mukaansa tapahtumiin, kiittää Arja Vihavainen 
miestään Ilmari Vihavaista. KUVA Lasse Saijets 
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KOULULAKKAUTUSTEN MYÖTÄ SUOMALAISELTA maa-
seudulta löytyy kasvava määrä tyhjilleen jääneitä 
koulurakennuksia, jotka etsivät uutta käyttötarkoi-
tusta. Parhaimmillaan ratkaisuna syntyy monikäyt-
töinen kylätila, joka lämpiää kestävästi maalämmöllä 
– tai jopa tuulivoimalla.

Paraisten kaupunkiin kuuluvan Keistiön kylän vanha 
koulu, nykyinen kylätalo, lämpiää osittain tuuli-
voimalla. Aina tuulisähköä ei riitä talon lämmittä-
miseen, sillä kyläyhdistyksen tuulivoimala tuottaa 
sähkön myös kylätien valaistusta varten.

–Ajattelimme, että tuulimylly ratkaisisi kaksi asiaa: 
se olisi ilmastoteko ja samalla laskisi kylämme valais-
tus- ja lämmityskuluja, kertoo Leif Jensen Keistiön 
kyläyhdistyksestä.

Rakennusten siirtyessä kunnilta järjestösektorille 
tulevat kaupan päällisinä rakennusten ylläpitokulut. 
Varsinais-Suomessa onkin kartoitettu alueen kyläta-
loja ja kannustettu omistajia kestäviin ratkaisuihin, 
jotka samalla pienentävät kuluja. 

Rakennusten uusiokäyttö vähentää harrastustilojen 
rakentamisen painetta, ja on jo itsessään ekoteko. 
Parhaissa tapauksissa kunnostettu kylätalo toimii 
palvelukeskuksena, kokoontumispaikkana sekä tur-
vallisuuden ja varautumisen keskuksena. •

KYLÄN OMA APU on yleensä nopein apu. Tämä tie-
detään haja-asutusalueella, jossa viranomaisavun 
saapuminen voi kestää. Siksi kylällä on hyvä olla 
suunnitelma siitä, kuinka hätätilanteissa toimitaan. 
Keski-Pohjanmaalla on järjestetty kyläturvallisuus-
koulutuksia, joissa käydään läpi varautumista arjen 
häiriötilanteisiin:
–Esimerkiksi myrskyn sattuessa on hyvä tietää, ke-
nellä on traktori raivaamista varten tai aggregaatti, 
jos sähköt katkeavat. Kyläturvallisuussuunnitelmassa 
mietitään yhdessä tällaiset käytännön asiat, koska vi-
ranomaisten tulo paikalle saattaa kestää. Kun apu ei 
ole lähellä, tuo turvaa, että tietää mitä tehdä, toteaa 
Meidän turvallinen kylä -kouluttaja Elina Itäniemi.

Koulutuksissa on kannustettu kyliä ja kyläläisiä varau-
tumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin, kuten sähkökat-
koihin, tulipaloihin ja muihin onnettomuuksiin. 

Suunnitelman lisäksi varautua voi konkreettisestikin: 
Halsualla Kanalan kylään rakennettiin varakaivo, 
joka turvaa vedensaannin onnettomuustilanteessa. 
Vanha kaivo sijaitsee tien välittömässä läheisyydessä. 
Jos tiellä kaatuu esimerkiksi säiliöauto, ilman vara-
kaivoa koko kylän vedet olisivat vaarassa saastua. •

Keistiön kyläyhdistys omistaa entisen koulun. Talvisin kylätalo on puolilämmöllä, jollei siellä ole 
tapahtumia, kertoo kyläyhdistyksen Jens Jensen. KUVA Varsinais-Suomen Kylät ry

• Suomessa on noin 2500 kylätaloa ja seurantaloa, joista ainakin 10% on entisiä kouluja.

• Kunnostamiseen voi hakea Leader-rahoitusta ja Kotiseutuliiton seurantalojen kunnostus-
tukea.

• Taloja ylläpitävät kolmannen sektorin toimijat, kylätaloja yleensä kyläyhdistykset.

TURHASTA RAKENNUKSESTA TULI KYLÄN SYDÄN

TEKSTI Maija Ahonen
KUVA Krista Järvelä

TURVALLISUUS ON 
KOKO KYLÄN ASIA

Sanna Syrjälä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta opasti osallistujia 
alkusammutuksen saloihin Kaustisen turvallisuuspäivässä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on kouluttanut vuodesta 2016 alkaen 
kyläturvallisuuskouluttajia eri puolella Suomea. Kouluttajat toteuttavat kylien  
turvallisuuskoulutuksia omilla alueillaan yhteistyössä paikallisten Leader-ryhmien  
ja maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa.

Ohjeita turvallisuussuunnitelmaan: kylaturvallisuus.fi
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SUOMESSA ON KORKEA tahtotaso 
sille, että velvoittavaa esiopetusta 
laajennettaisiin 2-vuotiseksi. Tämä 
on sinänsä lapsen edun mukais-
ta, mutta onko mietitty, millä 
palveluverkolla tämä uudistus 
toteutettaisiin? Jos neljän tunnin 
päivittäinen esiopetus edellyttää 
maaseudun 5-vuotiaalta lähem-
mäs 2,5 tunnin koulukuljetusta 
(mukaan lukien mahdolliset liit-
tymäkävelyt maanteiden varsia 
pitkin), niin miltäpä tällainen 
kuulostaa lapsen edun ja oikeu-
den kautta katsottuna? Minun 
mielestäni – edesvastuuttomalta.

Suomessa lapsiystävällinen koulu-
verkkosuunnittelu on viime vuosi-
kymmeninä ymmärretty niin, että 
ensin finanssi- ja kiinteistöihmiset 
lakkauttavat alueellisesti kattavat 
yksiköt ja sijoittavat lapset tii-
viisti ja ”kustannustehokkaasti” 
yhteen keskusyksikköön (koulu 
tai päiväkoti; tai muutama keskus-
tan aluekoulu). Perustavaiheessa 
lapsinäkökulma rajoittuu heidän 

lukumääriensä huomioimiseen. 
Vasta kun iso kuva on päätetty, 
otetaan kuvaan mukaan itse lapsi. 
Suuret ja keskitetyt yksiköt alka-
vat tuottamaan odottamattomia 
epätoivottuja ilmiöitä, joita sitten 
yritetään parhaan mukaan ratkais-
ta lapsiystävällisillä pedagogisilla 
ja oppilashuollollisilla keinoilla. 
Opetuskustannukset jatkavat 
kasvuaan, mutta vielä enemmän 
kiihtyvät lasten korjaavien hyvin-
vointipalvelujen kustannukset. 
Opetusministeriö on 2000-luvun 
alusta lähtien estänyt johdonmu-
kaisesti kaiken koululakkautustut-
kimuksen tekemisen. Ymmärräm-
me, jos lapsi pelkää pimeää, mutta 
todellinen tragedia syntyy, kun 
aikuiset alkavat pelkäämään valoa.

Valtiovarainministeriö ja Kun-
taliitto ovat ajaneet 2000-luvun 
alusta lähtien voimakkaasti ”pa-
kottavan rakenneuudistuksen” 
nimissä maaseutukoulujen lak-
kauttamista. Tämä on tapahtunut 
kansalaisyhteiskunnan julkisivun 

takana piilossa, koska linja on ol-
lut vahvasti ristiriidassa voimassa 
olevan lainsäädännön ja mm. hal-
litusohjelmatavoitteiden kanssa. 
Keskittämisen paradigmaan ovat 
myötäilijän roolissa lähteneet 
mukaan opetusministeriö ja muu 
opetushallinto sekä oikeusjärjes-
telmämme. Lapsiepäystävällisillä 
oikeuskäytänteillä on tehty tyh-
jäksi voimassa oleva lainsäädäntö 
ja viety oikeussuoja näiltä ”maan 
hiljaisilta”.

Maaseutukoulukysymyksen lopul-
linen ratkaisu tehtiin jo vuonna 
2005 kabineteissa, jolloin pääs-
tiin sopimukseen valtionosuuden 
pienkoululisän maksamisen lopet-
tamisesta. Nykyvauhdilla lopuista 
maaseutukouluista päästään eroon 
5–6 vuoden kuluessa, ja pidem-
män ajan kuluessa myös maaseu-
dun lapsista. Utopia (tai dystopia) 
metropolivaltiosta edistyy. 

Kari Lehtola
Opetustoimen ylitarkastaja

SAIRAISTA KOULURAKENNUKSISTA SAIRAASEEN KOULUVERKKOON

TURVALLISUUS ON 
KOKO KYLÄN ASIA

MAAKUNNALLINEN KYLÄTOIMIJA PALVELUKSESSASI!
Kaikissa kyliin ja kylätoimintaan liittyvissä asioissa 
voit olla yhteydessä maakuntasi yhteyshenkilöön.

Etelä-Karjala
Etelä-Karjalan Kylät
Kyläasiasihteeri
Simo Siirilä
045 276 9541  
ekkylat.toimisto@gmail.com

Kainuu
Kainuun Nuotta
Toiminnanjohtaja
Veli-Matti Karppinen
040 585 3645
veli-matti.karppinen@kainuunnuotta.net

Kymenlaakso
Kymenlaakson Kylät ry
Kyläasiamies
Elina Seppänen
040 184 3576
elina.seppanen@kymenkylat.fi

Pohjanmaa
Aktion Österbotten
Kyläasiamies
Susanne Blomqvist
050 476 5494
susanne@aktion.fi

Päijät-Häme
Päijät-Hämeen Kylät
Kyläaktivaattori
Henna Pirkonen
044 712 4208
info@phkylat.fi

Lappi
Lappilaiset Kylät
Kyläasiamies
Pirjo Riskilä 
040 149 5919
lapin.kylaasiamies@)elisanet.fi

Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan Kylät
Puheenjohtaja
Taisto Volotinen
050 528 7715
volotinen.taisto1@gmail.com

Satakunta
SataKylät
Kyläasiamies
Hanna Ruohola
044 357 6181
hanna.ruohola@satakylat.fi

Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaan Kylät
Toiminnanjohtaja
Esa Aunola
040 551 3986
esa.aunola@ppkylat.fi

Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen Kylät
Kyläasiamies
Tauno Linkoranta
044 303 9990
tauno.linkoranta@vskylat.fi

Pirkanmaa
Pirkan Kylät
Puheenjohtaja
Juha Kuisma
045 884 7884
juha.kuisma@elisanet.fi

Pohjois-Savo
Pohjois-Savon Kylät
Kyläasiamies
Merja Kaija
045 179 1070
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi

Etelä-Pohjanmaa
Eteläpohjalaiset kylät
Puheenjohtaja 
Heikki Korkealaakso
044 327 2191   
info@epk.fi  

Etelä-Savo
Järvi-Suomen Kylät
Kyläasiamies 
Mervi Lintunen
045 222 0585
posti@jasky.fi

Keski-Pohjanmaa
Keskipohjalaiset Kylät
Kyläasiamies
Esa Erkkilä
040 516 2240
lehti@kpkylat.fi

Keski-Suomi
Keski-Suomen Kylät  
Reena Laukkanen-Abbey
Kyläasiamies
0400 738 205
toimisto@keskisuomenkylat.fi

Länsi- ja Keski-Uusimaa
Uudenmaan Kylät
Kyläasiamies
Anu Nilsson
050 524 9189
kylaasiamies@uudenmaankylat.fi

Itäinen Uusimaa
SILMU-kylät
Kyläasiamies
Li-Marie Santala
040 158 8038
li-marie.santala@silmu.info

Kanta-Häme
Hämeen Kylät
Kyläasiamies
Elina Leppänen
0400 944 868
kylaasiamieshame@gmail.com



”OLEMME MAALAISKAUPPA, JOSSA haluamme olla mukana asiakkai-
demme arjessa, iloissa ja suruissa”, kertoo kauppias Arja Mustonen 
vieremäläisestä K-Market Aromista. ”Asiakkaamme kiittävät kauppamme 
hyvää henkeä ja iloista, osaavaa henkilökuntaamme”. 

Diplomikauppias Arja Mustosen opissa on mukana kasvamassa neljän-
nessä sukupolvessa tytär Reeta Heikkilä. Kauppiasyrittäjyys on tälle 
perheelle elämäntapa. ”Reetan tyttäret Lotte ja Liina ovat myös olleet 
kaupan touhuissa mukana viiden päivän ikäisestä lähtien”, Arja iloitsee. 

K-Market Aromi on nykyaikainen päivittäistavarakauppa, josta saa mo-
nipuoliset palvelut. Kaupasta asiakas voi hakea pakettinsa tai tankata 
asioinnin yhteydessä. ”Olemme ottaneet myyntiin kaikki lähituotteet, 
mitä on tarjottu”. 

”Haluamme pitää Vieremän vireänä ja olla mukana kehittämässä kun-
taa”, Arja ja Reeta vakuuttavat. Kauppiaat ovatkin olleet innolla mukana 
Kyläkauppapäivässä, johon kauppa osallistuu tänäkin vuonna. ”Tänä 
vuonna asiakkaille on kahvittelua, arvontaa ja maistiaisia kesäkauden 
avajaisten merkeissä”. •

AVOIMET KYLÄT -PÄIVÄNÄ sadat kylät ja korttelit ym-
päri Suomen avaavat ovensa ja kutsuvat kylään. 
Ohjelmassa voi olla mitä tahansa klapitalkoista taide-
näyttelyyn tai 24/7 karaokesta letkunheiton MM-ki-
soihin. Tarjolla on kyläyhteisön näköistä ohjelmaa, 
joka puolella Suomea.

Mukana on sekä pieniä kyliä että kaupunkien kort-
teleita – kaikkia yhdistää vahva yhteisöllisyys. Päi-
vä on tilaisuutesi lähteä kylille. Tapahtumakartalta 
voit bongata itsellesi sopivat kohteet tai osallistua 
kyläralliin, jossa kierretään useampi kylä valmiiksi 
suunniteltua reittiä kulkien •

KUVA Harri Hämäläinen/Studio Zero

Vieremäläinen K-Market Aromi 
vaalii kyläkauppamaista tunnelmaa

Yksi suurimmista Avoimet kylät -päivän tapahtumista on uusimaalainen Raaseporin Pohjan kirkonkylällä järjestettävä Pohjan päivä, joka keräsi viime vuonna 
noin 1200 osallistujaa. Tänä vuonna Pohjan päivä järjestetään viidennen kerran. 

Avoimet kylät -päivä 
kutsuu kylille

Avoimet kylät
Avoimet kylät on vuosittainen tapahtumapäivä, jonka tarkoitus on lisätä kylätoimin-
nan tunnettuutta ja esitellä kylien monipuolista toimintaa. Päivä tarjoaa mahdolli-
suuden tutustua kyliin ajanvietto- ja asumispaikkoina. Tapahtumapäivän järjestävät 
yhteistyössä Suomen Kylät ry, maakunnalliset kyläyhdistykset, Leader-ryhmät ja 
paikalliset toimijat.

Kyläkauppapäivä
Kyläkauppapäivä on valtakunnallinen, vuosittain kesäkuussa järjestettävä tapahtuma, 
joka muistuttaa lähipalveluiden tärkeästä merkityksestä. Päivään osallistuu ympäri 
Suomen satoja pieniä myymälöitä, jotka järjestävät kukin asiakkailleen erilaista ohjel-
maa ja tapahtumia kaupallaan. Kyläkauppapäivän järjestävät Päivittäistavarakauppa 
ry ja sen jäsenyritykset.

Avoimet kylät -päivä ja Kyläkauppapäivä järjestetään vuosittain kesäkuun toisena 
lauantaina.

Kaikki mukana olevat kylät ja kaupat löydät tapahtumakartalta:
www.avoimetkylat.fi

Seuraa ja osallistu: 
#avoimetkylät #kylille
#kyläkauppapäivä  


