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JOHDANTO

Suomalainen  maaseutu  on  kokenut  suuria  rakenteellisia  muutoksia  viimeisten  vuosikymmenien 

aikana ja nämä muutokset jatkuvat myös tulevien, koko maata koskevien kuntarakenneuudistuksien 

myötä. Nykyisten pienten kuntien laajentuessa suuremmiksi kuntayksiköiksi, paikallisten ihmisten 

oma aktiivinen toiminta tulee entistä enemmän korostumaan oman asuinseudun kehittämisessä ja 

toiminnallisuuden ylläpitämisessä. Kuten Katajamäki (2002: 17) toteaa, alueellisen kehityksen kuva 

on  Suomessa  hyvin  mielenkiintoinen.  Muuttoliike  suuntaa  Etelä-Suomen  kasvukeskuksiin  ja 

erityisesti  Pohjois-  ja  Itä-Suomessa  maaseutualueilla  väestö  vähenee  ja  ikääntyy.  Lisäksi 

maaseutualueiden  palvelut  ovat  heikentyneet  ja  työttömyys  on  lisääntynyt.  Synkistä 

väestöennusteista huolimatta  maaseutu ei  tyhjene lähivuosikymmeninä.  Maaseutualueiden sisältä 

löytyy myös alueita, joiden väestö on kasvussa, esimerkiksi kaupunkien läheisen maaseudun väestö. 

On  siis  edelleen  perusteltua  parantaa  maaseudun  kehittymisen  edellytyksiä  ja  siellä  asuvien 

ihmisten  elinolosuhteita.  Myös  suurimmassa  muutoksessa  olevalla  syrjäisemmällä  maaseudulla, 

jossa omaehtoisen kehittämistyön rooli tulee entisestään korostumaan (Keränen 2002: 9).

Ensisilmäyksellä  hyvin  negatiiviselta  näyttävä  yleiskuva  ei  kerro  koko  totuutta 

maaseutualueista. Esimerkiksi kylien tasolla on käynnissä kiintoisa kehitys. Osassa kyliä tapahtuu 

paljon: hankkeita syntyy, vireyttä kehittyy ja uusia asukkaita muuttaa kyläyhteisöihin (Katajamäki 

2002: 17). Kylätoiminta on merkittävintä omaehtoisesti tapahtuvaa kehittämistyötä maaseudulla ja 

sen  tutkiminen  on  yhä  ajankohtainen  aihe  maaseutututkimuksessa.  Kylätutkimuksia  ja  kylien 

kehittämishankkeita on tehty paljon viime vuosikymmenen aikana ympäri Suomea. Yhtenä hyvänä 

esimerkkinä voidaan mainita Pohjois-Pohjanmaan 14 kylän yhteinen Asu Kylässä!-hanke (Kuikka 

2004),  joka  toteutettiin  vuosina  2002–2004.  Hankkeessa  haluttiin  korostaa  asukaskeskeistä 

osallistumista  ja  vuorovaikutusta  kylien  kehittämisessä  maankäytön  ja  ympäristönsuunnittelun 

osalta.  Kylien  lisäksi  hankkeeseen  osallistui  laaja  joukko  päättäjiä,  viranomaisia  sekä  muita 

yhteistyötahoja.  Asu  kylässä!-hankkeen  arvioinnissa  nähtiinkin  hankkeen  innostaneen  kyläläisiä 

toimimaan elinympäristönsä  parantamiseksi  ja  saavutettu  yhteistyö  eri  tahojen  välillä  oli  tärkeä 

lopputulos (Ponnikas ym. 2005). Aktiivisina pysyneiden kylien menestys ei selity pelkästään niiden 

sijainnilla, sillä menestyksen paikkoja on yhtä lailla niin keskusten lähimaaseudulla kuin harvaan 

asutulla  maaseudulla.  Kylän sijainti  ja  rakenteelliset  ominaisuudet  eivät  siis  Katajamäen (2002) 

mukaan näytä selittävän menestystä tai menestymättömyyttä. 
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Parhaiten menestyvillä kylillä on kuitenkin tiettyjä yhtäläisyyksiä. Yhteiset piirteet liittyvät kylien 

sisäisiin suhteisiin sekä kylien suhteisiin ulkomaailmaan. Menestyneillä kylillä avaintekijöitä ovat 

monipuolinen  sisäinen  vuorovaikutus  ja  keskinäinen  luottamuksen  ilmapiiri  kyläläisten  välillä. 

Näiden lisäksi tarvitaan monipuolisia yhteyksiä ja verkostoja ulkomaailmaan. Parhaiten menestyvät 

kylät  seuraavat yhteiskunnallista kehitystä sekä ottavat tapahtumien ja mahdollisuuksien virrasta 

itselleen  sopivimpia  aineksia  omassa  paikallisessa  kehittämisessä  (Katajamäki  2002:  17). 

Verkostoituminen  on  kehittynyt  yhdeksi  tärkeäksi  paikallisen  kehittämisen  toimintamuodoksi. 

Leader-hankkeet  ovat  mahdollistaneet  laajemman  kansainvälisen  verkostoitumisen  kylien 

ystävyyskylätoiminnan kautta ja kyliä kannustetaankin kansainväliseen toimintaan mukaan. Kylien 

kumppanuutta  ja  verkostoitumista  on  käsitelty  myös  aiemmissa  tutkimuksissa  (mm.  Moseley 

2003b).  Tutkimuksissa  on  monesti  pyritty  vertailemaan  eri  maiden  kokemuksia  paikallisen 

kumppanuuden osalta sekä tuomaan esille sen hyödyllisyyttä paikallisessa kehittämisessä.     

Työ- ja elinkeinoministeriö  on määritellyt  keväällä 2014 julkaistussa Maaseutupoliittisessa 

toimenpideohjelmassaan vuosille 2014–2020 yhdeksi tulevaisuuden kehittämisteemaksi vahvistaa 

paikallista  kehittämistoimintaa,  kuten  kylätoimintaa  ja  Leader-toimintatapaa,  sillä  paikallisella 

aktiivisuudella,  hanketoiminnalla  ja  vapaaehtoistyöllä  saadaan  merkittäviä  ja  kestäviä  tuloksia 

aikaan. Paikallista toimintaa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän tilanteessa, jossa kuntien koko 

kasvaa ja huolehditaan lähidemokratian toteutumisesta ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisestä 

(Maaseutupoliittinen  kokonaisohjelma  2014–2020).  Maaseudun  jatkuvuuden  kannalta 

kylätoiminnan  rooli  kasvaa  paikallisessa  kehittämisessä  tulevaisuudessa.  Aunola  (2013)  näkee 

tulevaisuuden mahdollisuutena kolmannen sektorin roolin kasvavan lähipalveluiden tuottamisessa, 

johon  tarvitaan  talkootyön  ohella  aitoa  kylien  liiketoimintaa.  Suomen  kyliltä  löytyy  paljon 

yrittäjyyttä  sekä  yhdessä  tekemisen  voimaa  ja  perinteitä,  joita  tulisikin  hyödyntää  enemmän. 

Kylätoiminta ja muu omaehtoinen kehittämistoiminta on avainasemassa, kun mietitään maaseudun 

tulevaisuuden  kehitystä.  Maaseutu  nähdään  myös  uusimmassa  Työ-  ja  elinkeinoministeriön 

tekemässä  Maaseutukatsaus  2014  -julkaisussa  (Ponnikas  ym.  2014:  181)  yhtenä  maamme 

kantavana voimavarana. Maaseutukatsauksen perusteella maaseudun asukkaat pitivät kylätoimintaa 

parhaiten  onnistuneena  maaseudun  kehittämistoimintana.  Monia  kylätoiminnan  toimintatapoja 

olisikin mahdollista hyödyntää uusien lähidemokratian muotojen kehittämisessä, joiden merkitys 

mahdollisesti kasvaa jatkossa paikallisessa kehittämisessä.
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TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat:

1. Mikä merkitys on kylätoiminnalla Raahen Alpuan ja Kuhmon Lentiiran kyläläisille sekä miten 

kylätoiminta näkyy kylien paikallisessa kehittämisessä?

2. Mitkä ovat Alpuan ja Lentiiran kylien yhteistyön mahdollisuudet ja miten kyläläiset näkevät eri 

maakunnissa sijaitsevien kylien kumppanuustoiminnan yleisesti kylien kehittämisessä? 

3. Miten kylät otetaan huomioon Raahen ja Kuhmon kuntien aluekehittämisessä, ja toteutuvatko 

hallinnan tavoitteet kuntien maaseudun kehittämispolitiikassa? 

 

Ensimmäisen  tutkimuskysymyksen  kohdalla  pyrin  selvittämään  molempien  tutkittavien  kylien 

keskeisimmät  lähtökohdat  toimimaan  aktiivisesti  sen  oman  kyläyhteisön  puolesta,  esimerkiksi 

kuinka  aktiivisuus  on  aikoinaan  kylillä  syntynyt  ja  millä  eri  tavoin  kyläyhdistykset  ylläpitävät 

toimintaa  kylätasolla.  Tutkin  myös  mikä  merkitys  kylätoiminnalla  on  kyläläisille  sekä  yleisesti 

kylän paikallisessa kehittämistyössä.

Tutkimukseni  toisena  sekä  koko  työn  kannalta  päätavoitteena  on  tutkia  maakuntien  rajat 

ylittävää yhteistyötoiminnan kehittämistä kylien välille ja sen tuomia mahdollisuuksia paikallisessa 

kehittämisessä. Selvitän onko kyläyhdistyksillä jotain annettavaa toisillensa yhteistyön kautta, jota 

ne voisivat hyödyntää oman kylänsä kehittämisessä.  Kylien lähtökohdat erilaisista suomalaisista 

maaseutuolosuhteista  ja  -tyypeistä  antavat  oman  lisäkiinnostavuuden  tähän  kylien 

verkostotoiminnan kehittämiseen (Kuva 1.). Myös kansainvälinen maaseutukylien yhteistyö on yhä 

tärkeämmässä osassa paikallisessa kehittämisessä ja tätäkin aihetta tarkastellaan tässä tutkielmassa. 

Kolmas kiinnostava asia on selvittää, mikä on kylien rooli kuntien omassa aluekehittämisessä. 

Selvitän kuinka hyvin kunnat ottavat huomioon alueensa maaseutukylät kehittämisstrategioissaan ja 

hallinnossaan sekä miten kylät ja kuntakeskukset suhtautuvat toisiinsa. Kuntien ja kylien välisen 

vuorovaikutuksen  merkitys  on  oleellinen  alueellisen  kehittämisen  onnistumisen  ja  toimivuuden 

kannalta.
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Tämän Pro gradu -tutkielmani pohjana toimii jo kandidaatin tutkielmassa tekemäni perehtyminen 

suomalaiseen kylätoimintaan yhteisöllisyyden näkökulmasta katsottuna,  jota  tässä tutkielmassani 

halusin  syventää  liittämällä  siihen  vahvemmin  mukaan  aluekehittämisen.  Kylien  välinen 

monimuotoinen  verkostoituminen  ja  yhteistyötoiminta  ovat  jo  merkittäviä  toimintatapoja 

paikallisessa aluekehittämisessä. Tähän mennessä kylien yhteistyötoimintaa on kehitetty erityisesti 

kuntatasolla  sekä  maakunnan  sisäisellä  tasolla.  Vähemmälle  huomiolle  on  jäänyt  laajempi 

alueellinen  yhteistyötoiminta  Suomessa,  esimerkiksi  eri  maakunnissa  olevien  kylien  välinen 

Kuva 1. Alpuan ja Lentiiran kylien sijainnit kaupunki-maaseutu-aluetypologian 
mukaan

Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
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yhteistyö on vielä varsin vähäistä. Erilaisilta maaseututyypeiltä ja yli maakuntarajojen sijaitsevilla 

kylillä voisi olla paljon annettavaa toisillensa kylien kehittämisessä. Tässä tutkielmassani halusinkin 

selvittää,  mitä  mahdollisuuksia  tämän  tapainen  kylien  yhteistoiminta  voisi  luoda  paikalliseen 

kehittämiseen.  Tutkimuskohteinani  olevien  Alpuan  ja  Lentiiran  kylien  välille  on  suunniteltu  jo 

aiemmin  ystävyyskylätoimintaa,  mutta  mahdollisuudet  ovat  olemassa  konkreettisempaan 

yhteistyöhön. Haluan tässä tutkielmassani myös nostaa ja tuoda esille sitä aktiivista käytännöntason 

työtä,  jota  niin  monet  kyläläiset  ympäri  Suomea tekevät  vapaaehtoisesti  omien voimavarojensa 

puitteissa  oman  asuinkylänsä  eteen.  Ruohonjuuritasolta  lähtevä  kehittämistoiminta  vaikuttaa 

positiivisella tavalla ensisijaisesti paikalliseen elämisen tasoon ja viihtyisyyteen, mutta mielestäni 

voisi korostaa enemmän sen merkitystä laajempaan yhteiskunnalliseen kehittämiseen.

Näiden  tutkielman  johdanto  ja  tavoitteet  osioiden  jälkeen  tarkastelen  aiheeseen  liittyviä 

käsitteitä  ja  teoriaa  tutkimuskirjallisuuden  kautta.  Ensiksi  esittelen  yleisesti  suomalaisen 

kylätoimintaliikkeen  kehittymistä  sekä  maaseutupolitiikan  muotoutumista.  Maaseutupolitiikan 

kehittämisstrategiatyön  menestyneimpänä  toimintavälineenä  voidaan  pitää  Leader-

toimintaryhmätyötä,  jota  myös  esittelen  tarkemmin  teoriaosuuden  kolmannessa  pääkappaleessa. 

Tämän  jälkeen tarkastelen  kuntahallinnon  muutosta  paikalliseksi  hallinnaksi  sekä  teoriaosuuden 

viimeisessä kappaleessa luon katsauksen kumppanuuden ja yhteistyön käsitteisiin, jotka ovat myös 

tutkielmani kannalta keskeisimmät teoreettiset käsitteet. Pohjustan myös näiden yhteydessä tämän 

tutkielmani  kumppanuustoiminnan  kehittämisen  lähtökohtia.  Teoriaosuuden  jälkeen  esittelen 

tarkemmin  tutkimusalueeni  Alpuan  kylän  Raahen  Vihannista,  Pohjois-Pohjanmaan  maakunnasta 

sekä  Lentiiran  kylän  Kuhmosta,  Kainuun  maakunnasta  sekä  näiden  alueiden  kylätoiminnan 

kehitystä.  Tämän jälkeen käyn läpi tutkielman tutkimusaineistot ja -menetelmät.  Näiden jälkeen 

oleva tutkimuksen empiirinen osio koostuu kolmesta pääluvusta.  Ensimmäisessä esittelen kylien 

kylätoimintaa  paikallisen  kehittämisen  keinona  kyläyhdistyksien  toimintakertomuksista  ja 

kyläläisten haastatteluista saadun tiedon avulla. Toisessa luvussa käyn läpi kylien työpajojen sekä 

teemahaastatteluiden  tuloksia  kylien  kumppanuustoiminnan aloittamisesta.  Kolmannessa  luvussa 

käyn  läpi  kuntien  ja  kylien  yhteistyön  toimivuuden  tuloksia  kuntien  kehittämisstrategioiden, 

asiantuntijahaastatteluiden  ja  kyläläisten  teemahaastatteluiden  kautta.  Tutkielman  päättää 

yhteenveto- ja pohdintaluku.                      
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TUTKIMUKSEN KÄSITTEELLINEN TAUSTA JA TEORIA

Tässä luvussa taustoitan kylätoiminnan historiaa ja kehitystä suomalaisella maaseudulla.  Lisäksi 

esittelen  tutkielmani  kannalta  tärkeitä  käsitteitä,  jotka  kaikki  liittyvät  vahvasti  nykypäivän 

maaseudun kehittämiseen. 

Suomalainen kylätoiminta

Suomen  vahva  asema  maaseutuyhteiskuntana  on  lähtökohta  kylätoiminnan  kehitykselle.  Kuten 

Hyyryläinen (1994: 11) toteaa,  ”kylätoiminnan kaltaisten sosiaalisten innovaatioiden kohdalla ei 

voida  osoittaa  yksittäistä  keksimistapahtumaa.  Kylätoiminnan  synty  perustuu  tietyssä 

historiallisessa tilanteessa yhteisesti tiedostettuun mahdollisuuteen yhteisestä todeksi tekemisestä ja 

puhumisesta.”  Suomen  kylätoiminnan  kohdalla  tämä  tietty  historiallinen  tilanne  voidaan  nähdä 

Hyyryläisen mukaan olevan pitkälti maan luonnonvarojen hyödyntämisessä sekä tästä johtuvasta 

ihmisasutuksen  ryhmittymisestä  paikallisiksi  kyliksi.  Vuosisatojen  kuluessa  kylistä  muodostui 

yhteiskunnan  aluerakenteen  perusta.  Kyläläisten  välinen  yhteistoiminta  kylien  sisällä  muotoutui 

laajemmaksi koko kylää palvelevaksi ja asioita ajavaksi kylätoiminnaksi, joka on yhä nykyäänkin, 

2010-luvulla kyläyhdistysten toimintaa kannatteleva periaate.         

Kylätoiminnan kehityksen varhaiset lähtökohdat

Nykymuotoisen  kylätoiminnan  juuret  ovat  kylähallintojärjestelmässä,  jonka  kehitys  tapahtui 

pohjanmaalaisissa kyläyhteisöissä 1800-luvun alun Suomessa. Kylähallinnon antamilla asetuksilla 

pyrittiin  ensisijaisesti  kehittämään  maatalouden  yhteistoimintaa,  mutta  myöhemmin  siinä 

kiinnitettiin  huomiota  myös  yleisen  järjestyksen ylläpitämiseen.  Vasta  1800-luvun loppupuolella 

yhteiskunta ja talouselämä muuttuivat niin perusteellisesti, että kyläyhteisöt ja yhteistyön perusteet 

sekä niiden mukana kylähallintojärjestelmä alkoivat menettää merkitystään ja uudet valtakunnalliset 

säädökset  korvasivat  kyläasetuksen  säädökset.  Yhteiskunnallinen  kehitys  johti  vähitellen 

yksilölliseen  yritteliäisyyteen  ja  vapaaseen  toiminnanhaluun.  Yhteisöllinen  ajattelutapa  muuttui 

kyläkeskeisestä kuntakeskeiseksi (Hautamäki 1989: 6).

Hautamäen  mukaan  kylät  ovat  kuitenkin  tulleet  esille  yhteiskunnan  perusyksikkönä 

myöhemminkin,  vaikka  eivät  niin  selvästi  kuin  kylähallinnon aikoihin.  Maaseudun  tärkeimpien 

uudistusten  omaksumisessa  kyläkohtainen  yhteistoiminta  on  ollut  jopa  ratkaisevaa.  1800-luvun 

lopussa  ja  1900-luvun  alussa  kylät  kokivat  selvän  nousukauden,  johon  osuivat  mm. 
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nuorisoseuraliikkeen synty ja  osuustoiminnan vahvistuminen.  Kylien  kehitys  voimistui  vilkkaan 

asutustoiminnan ansiosta  maan  itsenäistymisen alussa,  mutta  varsinainen  kukoistuskausi  kylissä 

vallitsi  toisen  maailmansodan  jälkeen  aina  1960-luvun  alkupuolelle  asti,  jolloin  elettiin 

uudisraivauksen  ja  -rakentamisen  kautta.  Tuolloin  väkiluku  oli  kasvussa,  yhdistystoiminta  oli 

aktiivista,  kauppoja  ja  kouluja  oli  tiheässä.  Maausko,  kylähenki  ja  usko  tulevaisuuteen  olivat 

horjumattomia. Maaseudulla elettiin suurimmaksi osaksi yhteisöissä, joissa ihmiset elivät kiinteässä 

yhteydessä toisiinsa sukulaisuuden ja naapuruuden yhdistäminä. Kylän merkitys oli suuri yksilölle 

ja yhteisössä elämistä pidettiin itseisarvona (Hautamäki 1989: 7).  

Kylätoiminnan muotoutuminen nykyaikaiseksi kansalaistoiminnaksi

Maaseudun rakennemuutos alkoi hitaasti, mutta kiihtyi 1960-luvun mittaan huipentuen 1970-luvun 

alun  vuosiin.  Vahvat  ulkopuoliset  voimat,  kuten  metsätöiden  koneellistuminen  ja  maatalouden 

tehostuminen, ravistelivat maaseutua. Suuret ikäluokat eivät enää löytäneet paikkaansa maaseudulla 

ja  tämän  vuoksi  käynnistyi  suuri  muutto  kasvukeskuksiin  ja  Ruotsiin.  Maaseudun  perinteisissä 

järjestöissä muutos tuntui aktiivien määrän vähenemisenä. Nuorten määrän vähetessä kylät alkoivat 

hiljentyä ja kylien sisäinen toiminnallisuus heikkeni. Tässä tilanteessa syntyi tarve kylätoiminnalle, 

joka yhdisti maaseudun asukkaat uudenlaiseen yhteistyöhön oman kotiseutunsa hyväksi ja edusti 

maaseudun uutta endogeenisuutta (Hyyryläinen ym. 2011a: 23).

Kylätoimintaidean  tuominen  perinteisen  kylien  kansalaistoiminnan  rinnalle  ei  kuitenkaan 

ollut ongelmatonta. Sille oli määriteltävä oma, muita kyläaktiviteetteja täydentävä rooli. Samalla oli  

herätettävä  oman  kylän  laaja-alaisesta  kehittämisestä  kiinnostuneiden  asukkaiden  mielenkiinto. 

Uuden  toimintatavan  lokeroa  alettiin  hahmotella  paikallisen  kehittämisen  ja  alhaalta  ylöspäin 

suuntautuvan omaehtoisuuden näkökulmista. Keskeisenä ajatuksena oli nostaa kylät kehittämisen 

kohteista omatoimisiksi kehittäjiksi. Kylätoimikunnille rakennettiin roolia paikallisina kehittäjinä. 

Tarkoituksena  oli,  ettei  uusi  toimintamuoto  tulisi  kilpailijaksi  perinteisten  yhdistysten 

toimintakentille,  vaan  toisi  lisäarvoa  kokoamalla  niukentumassa  olevat  resurssit  kylän  yhteisen 

edun  nimissä.  Nykykäsittein  ilmaistuna  kylätoimikunnan  rooliksi  nähtiin  toimia  kyläläisten 

yhteistoiminnallisia  suhteita  ja  luottamusta  hyödyntävänä  kumppanuutena,  olemassa  olevien 

ryhmien  ja  järjestöjen  vuorovaikutuksen  paikkaperustaisena  foorumina.  Kylätoiminta  kiinnittyi 

vahvasti  maaseudun  yhteistyöperinteeseen  ja  sosiaaliseen  pääomaan.  Kylätoiminnan  kehityksen 

voidaankin nähdä Hyyryläisen (ym. 2011a: 23) mukaan olleen uusi vaihe tuon ajan maaseudun 

yhteistyön kehityskulussa.
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Kylätoimintaliike  tuli  merkittäväksi  1980-luvun  aikana  muotoutumassa  olleelle 

maaseutupolitiikalle.  Hyvät  esimerkit  ja  kokemukset  paikallisen  aktiivisuuden  merkityksestä 

vahvistivat näkemystä kylätoiminnasta uudenlaisen, paikallisuutta ja alueperustaisuutta korostavan 

maaseudun  kehittämispolitiikan  areenana,  jolla  kansalaisten  osallisuudella  on  vahva  asema 

(Hyyryläinen  ym.  2011a:  24).  Suomen  liittyminen  Euroopan  unioniin  vauhditti  entisestään 

paikallisen  omaehtoisuuden merkitystä  1990-luvun puolivälissä ja  kylätoimintaliike kehittyi  yhä 

enemmän maaseutupoliittiseksi  kehittämistyöksi  (Kuva 2.).  Kyläyhdistykset ovat  myös  nykyään 

tärkeitä EU:n kehittämisohjelmien toteuttajia. Ohjelmat ovat tuoneet kylätoimintaan määrärahoja. 

Ne  ovat  antaneet  maaseudun  asukkaille  resursseja  oman  elinympäristönsä  kehittämiseen. 

Paikallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitys kaiken kehityksen osana ymmärretään ja tunnustetaan 

nykyään  laajasti.  Suomessa  on  noin  3900  kylää,  joista  noin  2800  on  organisoitunut 

kyläyhdistyksiksi.  Noin  2000 kylässä  on  laadittu  paikallinen  kyläsuunnitelma  ja  tavoitteena  on 

suunnitelmien määrän lisääminen lähivuosina (Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2009–2013: 

126).

1970-luku 1982 1990-luku 1992 1997 1997- 2001-02 2003

Kylätoiminta
 leviää Kyläasiain

neuvottelukunta

Maakunnallisia kylien
yhteenliittymiä perustetaan

Maaseutupolitiikan neuvottelukunta
ja YTR tukevat kylähankkeita 

SYTY 
perustetaan YTR tukee suuria kylähankkeita,

paikalliset toimintaryhmät tukevat
kylähankkeita

Valtakunnallinen kyläohjelma
ja maakunnallisia kyläohjelmia

Kylätoiminnan
 valtionapu

Kuva 2. Suomen kylätoimintaliikkeen kehitys (Henttinen 2009: 181 uudelleen 
muokattuna)
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Käytännön kylätoimintaa

Kyläyhdistyksen sääntöjen soveltamisohjeiden (1991) mukaan kyläyhdistyksen toiminnan tarkoitus 

on koota kaikki alueella asuvat ihmiset yhteistoimintaan kylän hyväksi sekä jäsentensä aineellisen 

ja  henkisen  hyvinvoinnin  edistämiseksi.  Tämän  edellä  mainitun  tarkoituksen  toteuttamiseksi 

yhdistys  järjestää  kokouksia,  kilpailuja,  retkeilyjä,  näyttelyitä  ja  juhlia.  Yhdistys  edistää 

yhteishankkeita, jotka edes auttavat jäsenten etua ja hyvinvointia. Yhdistyksen tulee edistää kotien 

keskinäistä yhteistoimintaa ja ihmisten välistä kanssakäymistä sekä ylläpitää ja kehittää maaseudun 

kulttuuriperinnettä ja -palveluita. Lisäksi yhdistys tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä toimii 

kyläyhteisön taloudellisten  ja  henkisen toiminnan edistämiseksi  ja  viihtyvyyden parantamiseksi, 

esimerkiksi maiseman- ja ympäristönhoidon kautta. Nämä samat asiat ovat yhä nykyäänkin 2010-

luvun  kylätoiminnan  perustana.  Tämän  toteaa  myös  uusimman,  valtakunnan  tason  kattavan 

kylätutkimuksen  ”Kylätoiminnan  tila  2010”  tehnyt  tutkimusryhmä,  joka  selvitti  kyläyhteisöjen 

edustajilta  kerätyn  valtakunnallisen kyselyaineiston  avulla  suomalaisen kylätoiminnan muutosta, 

nykytilaa  ja  tulevaisuuden  suuntia.  Tässä  kyseisessä  tutkimuksessa  Hyyryläinen  ja  muu 

tutkijaryhmä (2011b: 9) toteavat, että 

”kylätoiminta  on  harrastus-  ja  yhdessäolopainotteista.  Yleisimmät  toimintamuodot 

ovat tapahtumien järjestäminen ja muu talkootoiminta. Vaikuttaminen elinympäristön 

kehitykseen sekä yhteistyö kunnan kanssa arvioidaan myös tärkeiksi. Kylätoiminnan 

ydintoiminnot eivät ole muuttuneet 1990-luvun alussa tehdyn edellisen laajemman 

kylätoimintatutkimuksen  ajoista.  Myöskään  tulevaisuudessa  ei  kylätoiminnan 

perusluonteen odoteta muuttuvan.”

Hautamäen  (1989:  59–65)  mukaan  kylätoiminnassa  on  yhä  keskeisintä  kyläläisten  välitön 

osallistuminen  kylänsä  toimintaan,  joka  toimii  parhaiten  kaikille  kyläläisille  avoimien 

kyläyhdistysten  ja  -toimikuntien  järjestämien  kokouksien  muodossa.  Kokouksissa  keskustellaan 

kylän  asioista,  asetetaan  kylän  kehittämistavoitteet  sekä  päätetään  toiminnan  muodoista  ja 

toimintasuunnitelmista.  Tällä  tavoin  kaikki  kyläläiset  saavat  mahdollisuuden  vaikuttaa  kylänsä 

asioihin tuomalla omat mielipiteensä esille kokouksissa. Yksi tärkeimpiä tekijöitä kylätoiminnan 

sujuvalle  ja  jatkuvalle  toimimiselle  on  turvattu  varainhankinta.  Kylätoiminnassa  tarvitaan 

yhdistyksen  omaa  rahaa,  vaikka  toiminta  onkin  vapaaehtoisuuteen  ja  talkootyöhön  perustuvaa. 

Kunnan  maksama  toiminta-avustus  ei  pelkästään  riitä  turvaamaan  toimintaa.  Toiminnan 

tarkoituksena  ei  ole  kuitenkaan tuottaa  yksinomaan taloudellista  ansiota  yhdistykselle,  eikä  sen 

toiminta saa muodostua siihen osallisillekaan pääasiassa taloudelliseksi (Kyläyhdistyksen sääntöjen 

soveltamisohjeet 1991).
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Kyläyhdistysten  tulee  laatia  joka  vuoden  alussa  oma  toimintasuunnitelma  kokouksissa,  johon 

kirjataan  suunnitelmia  tulevan  vuoden  toiminnasta.  Tämä  auttaa  paremmin  organisoimaan 

yhdistyksen toimintaa sekä antaa jokaiselle kyläläiselle mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluville. 

Suunnittelun  avulla  on  pystytty  vaikuttamaan myös  siihen,  että  kylät  otetaan  entistä  paremmin 

huomioon ylemmän tason suunnittelussa,  koska aloitteet  voidaan paremmin perustella  ja  nähdä 

osana  koko  kunnan  kehittämistä  (Hautamäki  1989:  67).  Kyläläisten  kiinnostus  asuin-  ja 

luonnonympäristön  säilyttämiseen  on  tullut  entistä  tärkeämmäksi  osaksi  kylätoimintaa. 

Kyläyhdistysten sääntöihin on kirjattu kohta, jossa yhdistysten yhtenä tarkoituksena on huolehtia 

paikallisesta  ympäristö-  ja  maisemanhoidosta  sekä  opastaa  kyläläisiä  ympäristön  huomioon 

ottamiseen. Asuminen ja asumisympäristö ovat tärkeitä maaseudun asukkaan identiteetin kannalta 

ja samaistuminen asuinalueeseen antaa hyvän perustan sen kehittämiselle (Hautamäki 1989: 93–

96). Ympäristön hoitaminen liittyy pitkälti juuri asuinympäristön hoitamiseen ja kunnossapitoon, 

jota on esimerkiksi alueen kyläkoulun ympäristön siivous talkoovoimin.

Valtakunnallinen kylätoiminnan ja kylien kehittämisen edistäjä on Suomen Kylätoiminta ry 

eli  SYTY.  Suomen Kylätoiminta  ry tekee  työtä  kylien  ja  asukasyhteisöjen  elinvoimaisuuden ja 

vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Samalla luodaan kylillä asuville ihmisille edellytykset 

työhön ja riittävään toimeentuloon. Lisäksi ympäristö, inhimillinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä 

riittävät palvelut ovat yhdistyksen tärkeitä kehittämiskohteita.  SYTY toteuttaa yhteistoimintaa ja 

verkottumista yhdessä 19 maakunnallisen kyläyhdistyksen sekä Helsingin kaupunginosayhdistysten 

liiton, 55 paikallisen toimintaryhmän ja näiden kautta yli 4000 maaseudun kylän ja kaupunginosan 

kanssa.  Suomen  Kylätoiminta  ry  toimii  myös  paikallisten  toimintaryhmien  valtakunnallisena 

verkostoyksikkönä, joka mm. järjestää koulutusta, hoitaa tiedotusta ja ryhmien välistä kokemusten 

ja  tiedon  vaihtoa  (Suomen  Kylätoiminta  ry.  2013).  Kylien  valtakunnallinen  ja  maakunnallinen 

verkosto rakennettiin, koska kylä on pieni yksikkö ponnistelemaan yksin. Myöskään tukea ei voitu 

jakaa tuhansille kylille ja kylätoimikunnille ympäri maata. Verkoston avulla on pystytty tukemaan 

asukkaiden omaehtoista kehittämistyötä. Vuodesta 2003 alkaen Suomen Kylätoiminta ry on saanut 

valtionapua, jonka avulla SYTY:n ja kyläverkostojen ei ole tarvinnut jäädä pelkän hankerahoituksen 

varaan  (Henttinen  2009:  185).  Suomen  Kylätoiminta  ry  toimii   strategisena  yhteistyötahona 

maaseutupolitiikan  yhteistyöryhmän  verkostossa.  Koska  SYTY  on  poliittisesti  sitoutumaton 

järjestö,  se  pystyy  toimimaan  hallinnon  ja  kansalaisten  välisenä  ”tiedonkulkukanavana” 

maaseutupoliittisissa  päätöksentekotilanteissa.  Näin  verkoston  toiminta  pysyy alhaalta  ylöspäin-

periaatteen mukaisena (Nousiainen & Pylkkänen 2013: 76).    
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Maaseutupolitiikka ja paikallinen kehittäminen

Muutaman  viime  vuosikymmenen  aikana  maaseutualueet  ovat  kokeneet  maailmanlaajuisesti 

huomattavia muutoksia, kun asutus on siirtynyt yhä voimakkaammin kaupunkeihin ja maaseudun 

rooli  muuttui  epäsuosiolliseksi  ja  paikoin  myös  jälkeenjääneeksi  periferiaksi.  Kuitenkin  Vaz  ja 

Nijkamp (2013: 3) näkevät, että maaseutualueet ovat alkaneet jälleen saada takaisin alkuperäistä 

merkitystään kolmesta syystä. Ensiksi, maaseutualueilla on hyvät resurssit korkeasti kehittyneelle 

maanviljelykselle.  Ruoantuotanto  ja  raaka-aineiden  alkuperä  kiinnostavat  nykypäivän  kuluttajia. 

Toiseksi, maaseudulla on kehittymässä myös yhä enemmän innovatiivista paikallista liiketoimintaa 

ja muita aktiviteettejä, joiden tuomat vaihtoehtoisuudet kiinnostavat kaupunkilaisia. Kolmanneksi, 

maaseutualueet  nähdään  lisäksi  kestävinä  ekologisina  voimavaroina.  Maaseutukylät  ovatkin 

muuttuneet  entisistä  tuottoon  perustuvista  maantalousalueista  monitoiminnallisiksi  vapaa-ajan 

alueiksi (Leeuwen 2013). Tätä taustaa vasten nähtynä maaseudulla ja sen kylillä on paljon kasvavaa 

potentiaalia tulevaisuudessakin ja maaseudun kokonaisvaltainen kehittäminen on yhä perusteltua. 

Maaseudun  käsite  pitää  sisällään  sekä  haja-asutusalueet  että  maaseututaajamat.  Keräsen 

(2002: 9) mukaan, suomalaisen maaseudun perusrakenteen muodostavat nimenomaan paikalliset 

kylät. Suomen maaseutupolitiikassa käytetään maaseudun uutta aluetypologiaa, jossa maaseutu on 

luokiteltu  neljään  luokkaan:  kaupungin  läheinen  maaseutu,  maaseudun  paikalliskeskukset, 

ydinmaaseutu  ja  harvaan  asuttu  maaseutu  (Kuva  1).  Näiden  luokitusten  alaisuuteen  kuuluvien 

kuntien  pinta-ala  on  noin  90  prosenttia  koko  maan  maapinta-alasta  (Maaseutupoliittinen 

kokonaisohjelma 2009–2013: 17).

Maaseutupolitiikka maaseudun kehittämisen lähtökohtana

Maaseutupolitiikka on uusi politiikan ala, joka on alkanut eriytyä omakseen vasta harvoissa maissa.  

Suomi  on  tässä  yksi  pisimmälle  ehtineistä.  1900-luvun  alkupuoliskolla  iso  osa  yhteiskunnan 

toiminnoista  oli  tavalla  tai  toisella  maaseudun  kehittämistä,  mutta  siitä  ei  puhuttu 

maaseutupolitiikkana.  Aluepolitiikan  vahvoina  vuosikymmeninä  1950–1970-luvuilla 

maaseutupolitiikka oli osa aluepolitiikkaa. 1980-luku on arvioitu vielä aluepoliittiseksi maaseudun 

kehittämiseksi,  joskin  maaseutupolitiikka  käsitteenä  alkoi  silloin  nousta  esiin.  Nykymuotoinen 

maaseutupolitiikka  alkoi  maaseudun  kehittämisprojektin  perustamisella  vuonna  1988. 

Kehittämisprojektia  seurasi  maaseutupolitiikan  neuvottelukunta,  ja  sen  jälkeen  vuodesta  1995 

lähtien  on  toiminut  Maaseutupolitiikan  yhteistyöryhmä  (Maaseutupoliittinen  kokonaisohjelma 

2009–2013: 12).  Maaseutupolitiikan pääpaino ei ole maatalouden kysymyksissä vaan maaseudun 
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uusissa elinkeinoissa ja toiminnoissa sekä kokonaisvaltaisessa sektorirajat ylittävässä kehittämisessä 

(Hyyryläinen & Rannikko 2000: 13).

Maaseutupolitiikka on hajautettua verkostotoimintaa, joka alueellisesti sitoo suuren määrän 

ihmisiä,  mutta  toimii  hallinnollisesti  kevyesti  antaen  äänen  myös  maaseudun  paikallisille 

toimintaryhmille (Kuva 3.).  Maaseutupolitiikkaa tarvitaan, koska Suomi on EU:n harvaan asutuin 

maa. Yleiseurooppalaisella määrittelyllä maaseudulla asuu yli puolet maamme väestöstä (Niemi & 

Visti 2004: 1). Suomen maaseutualueilla käynnissä olevat merkittävät muutokset vaativat erityistä 

maaseutupolitiikkaa,  joka  kykenee  yhdistämään  tähän  muutosprosessiin  riittävästi  erilaisia 

sektoripolitiikkoja,  joissa  otetaan  huomioon  erityyppisten  alueiden  erityiset  haasteet  ja 

mahdollisuudet  (OECD  2008).  Hyyryläisen  ja  Rannikon  (2000)  tulkinnan  mukaan 

maaseutupolitiikkaan  on  kehittynyt  uusi  monikansallinen  paradigma.  Maaseutupolitiikkaan 

vaikuttavat  niin  yleiseurooppalaiset  näkemykset  kuin  myös  kansalliset  erityispiirteet,  joista 

muodostuu laajempi kokonaisuus. Uusi paradigma korostaa erityisesti paikallista aloitteellisuutta, 

jossa  paikalliset  toimijat  ja  maaseudun  asukkaat  otetaan  vahvemmin  lähemmäksi  poliittista 

järjestelmää  paikallisessa  kehittämisessä.  Maaseutupolitiikan  uutta  paradigmaa  kokoavaksi 

käsitteeksi  on  luotu  yhdentävä  maaseutupolitiikka,  jonka  lähtökohtana  on  alueperusteinen 

kehittäminen alueiden erityispiirteitä korostaen. Lisäksi kehittäminen perustuu vuorovaikutukseen 

ja asianosaisten kumppanuuteen (Kuva 4.).

Kuva 3. Maaseutupolitiikan toimintaverkosto Suomessa (Maa- ja metsätalousministeriö 2008 
uudelleen muokattuna)

Valtioneuvosto

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutuvirasto

TE-Keskukset

Muut ministeriöt ja
maaseudun organisaatiot

Yritykset, kansalaisjärjestöt, kunnat,
paikalliset toimintaryhmät, muut kehittäjät
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Kuva 4. Yhdentävän maaseutupolitiikan paradigman käsitejärjestelmä (Hyyryläinen & Rannikko 

2000: 16 uudelleen muokattuna) 

Suomessa maaseudun kehittäminen koostuu laajasta ja suppeasta maaseutupolitiikasta. Molemmat 

näistä tarvitsevat omat välineensä. Laaja maaseutupolitiikka on toimintatapa, jossa eri hallinnon alat 

ja  maaseudun  sidosryhmät  suuntaavat  yhdessä  politiikkaa  siten,  että  maaseutu  ja  siellä  olevat 

ihmiset  otetaan  huomioon  kokonaisuutena.  Sen  piiriin  kuuluvat  eri  hallinnonalojen  poliittiset 

linjaukset,  päätökset  ja  budjettivarojen  käyttö  etenkin  keskushallinnossa.  Suppeaa 

maaseutupolitiikkaa  ovat  yhteiskunnalliset  välineet,  joiden  varsinainen  tarkoitus  on  maaseudun 

kehittäminen.  Näitä  ovat  mm.  EU:n  osarahoittama  maaseudun  kehittämisohjelma  sisältäen 

toimintaryhmätyön,  EU:n  osarahoittamat  rakennerahasto-ohjelmat  maaseutuun  kohdistuvilta 

osiltaan,  maakuntaohjelmien  maaseutuun  kohdistuvat  osat,  kylätoiminta  ja  maaseutupoliittinen 

erityisohjelma.  Maaseutupolitiikan  kokonaistavoitteena  on  maaseudulla  asuvien,  toimivien  ja 

vierailevien ihmisten hyvinvointi ikään, sukupuoleen, ammattiin tai etniseen taustaan katsomatta. 

Maaseutupoliittisella kokonaisohjelmalla vaikutetaan yhtäältä siihen, että maaseudulla on hyvä elää 

ja tehdä työtä. Toisaalta sen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että maaseudulla olevat voimavarat ja 

mahdollisuudet  tukevat  entistä  paremmin  koko  maan  hyvinvointia  ja  kilpailukykyä 

YHDENTÄVÄ POLITIIKKA

- alueellisuus - keskushallinto
- ohjelmallisuus - ministeriötaso

ALUEELLINEN JA PAIKALLINEN 
KUMPPANUUS

- monitoimijaisuus - alue- ja paikallishallinto
- verkostot - seutukuntataso

- toimintaryhmät

INNOVATIIVINEN HANKETOIMINTA

- aloitteellisuus - hanketoimijoiden taso
- sitoutuminen - kyläyhdistykset
- luovuus
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(Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2009–2013: 9).

Uuden  paradigman  mukainen  yhdentävä  maaseutupolitiikka  perustuu  horisontaaliseen  ja 

monitasoiseen hallintaan keskushallinto-ohjauksen sijaan.  Monitasoinen hallinta  painottaa vallan 

jakamista eri hallinnontasojen välillä ja korostaa, että politiikka vaatii yhä enemmän eri toimijoiden 

osallistumista.  Jokainen toimija  tuo  kumppanuuteen  omat  taitonsa  ja  voimavaransa.  Tuloksekas 

maaseutupolitiikka  tarvitsee  poikkileikkaavaa  hallintaan  perustuvaa  lähestymistapaa,  sillä 

perinteiset  hierarkkiset hallintorakenteet eivät riitä toteuttamaan maaseutupolitiikkaa tehokkaasti. 

Koordinaatiota hallinnontasojen välillä ja sisällä on tärkeää kehittää tulevaisuudessa (OECD 2006; 

Ponnikas ym.  2011: 63).

Paikallisuus osana maaseudun kehittämistä     

Paikallisen  kehittämisen  tulee  perustua  pitkäaikaiseen  kestävään  kehittämiseen,  joka  Moseleyn 

(2003a)  mukaan  myös  lisäisi  ajan  myötä  alueen  ”neljän  pääoman”  eli  ympäristön,  paikallisen 

tuottavuuden  ja  materiaalisen  rakenteiden,  sosiaalisuuden  ja  ihmisten  määrää.  Erityisesti  tulisi 

kiinnittää  entistä  enemmän  huomiota  yhteisön  sosiaalisen  puolen  kehittämiseen,  ihmisten 

hyvinvoinnin  ja  yhteisöllisyyden  näkökulmiin.  Keskustelu  paikallisten  toimijoiden  välillä  on 

tärkeää yhteisöllisyyden rakentamisessa,  ja  se  myös lisää osallistumista  sekä kiinnostusta  oman 

elinolosuhteiden kehittämiseen.  Moseley korostaa endogeenisten resurssien merkitystä paikallisen 

kehittämisen pohjana eli ennen kaikkea kehittämisessä tulisi ottaa huomioon jokaisen alueen omat 

paikalliset  lähtökohdat, joiden kautta kehittämistä lähdetään viemään eteenpäin.   Moseley näkee 

paikallisen kehittämisen perustuvan käytännössä neljään päälinjaan: lähtökohtien ja mahdollisten 

ongelmien määrittelyyn, strategiseen suunnitteluun, toteutukseen ja lopuksi arviointiin. Jokaisessa 

vaiheessa tulisi korostaa paikallisten toimijoiden omaa osallistumista sekä myös asiantuntijoiden 

antamaa tukea. Yhteistyön merkitystä ei voida unohtaa, kun lähdetään toteuttamaan kehittämistyötä. 

Myös Ventura, Milone ja Ploeg (2010: 26) toteavat, että maaseudun kehittäminen ei ole prosessi tai 

malli, joka pitäisi keksiä maaseutualueiden ulkopuolelta käsin, vaan sen lähtökohdat tulevat alueen 

omista  tarpeista.  Maaseutupolitiikan  rooli  ei  ole  ainoastaan  suunnitella  alueellisia 

kehittämisstrategioita, vaan sen tulee myös tukea ja olla mukana paikallisten aloitteiden eteenpäin 

viemisessä kohti moniulotteisesti kestävää aluetta.

Maaseudun kehittäminen on laaja kokonaisuus, johon kuuluu erilaisia sektorikohtaisia sekä 

alueellisia  toimenpiteitä  ja  suunnitelmia.  Kehittämisstrategiat  voidaan  jakaa  kahteen 

lähestymistapaan:  sektoreittaisiin  ja  alueellisiin  lähestymistapoihin.  Näistä  alueelliset  strategiat 

korostavat  kehittämistoimintaa,  joka on tehty kunkin alueen ja seudun erityispiirteiden mukaan. 
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Poliittista ja hallinnollista omaehtoisuutta korostetaan alue- ja paikallistasolla. Alueellinen painotus 

korostaa ”alhaalta ylöspäin”-toimintamalleja ja paikallisten resurssien käyttöä (Malinen 2000: 20; 

Keränen 2002: 15).

Maaseudun kehittämisaloihin kuuluu yhtenä osana kylien kehittäminen. Maaseutupoliittisessa 

kokonaisohjelmassa  (2009–2013:  125)  painotetaan  yhtenä  kehittämisstrategiana  kylätoiminnan 

aseman  vahvistamista  erityisesti  kunta-  ja  palvelurakennemuutoksessa.  Ohjelmassa  paikallisen 

kehittämisen  välineitä  pyritään  vahvistamaan  merkittävästi.  Erityisesti  jo  rakennettua 

paikallistoimintaa, kuten toimintaryhmiä, kyläyhdistyksiä ja muita paikallista kehitystyötä tekeviä 

organisaatioita,  vahvistetaan  olennaisesti.  Lisäksi  kuntien  maaseutupoliittista  vastuunkantoa 

pyritään  kehittämään  paremmaksi.  Kylien  kehittäminen  on  Laukkasen  ja  Pirisen  (2002:  70) 

tutkimuksessa  jaettu  kahteen  osaan,  perinteiseen  ja  uuteen  kylätoimintaan.  Perinteisessä 

kylätoiminnassa  on  luotu  paikallislähtöisesti  aktiivista  toimintaa  ja  tapahtumia  sekä  avustettu 

avuntarpeessa  olevia  kyläyhteisön  sisällä.  Uusi  kylätoiminta  keskittyy  ulkopuolisen  rahoituksen 

avulla ohjelmallisesti aktivoituun paikalliseen toimintaan, johon on tuotettu uusia ajatuksia kylän 

kehittämiseksi.  Uutta  kylätoimintaa  voidaan  kutsua  verkostojen  aktivoinniksi  ja  niissä  oleva 

luottamuksen kasvattamiseksi. Perinteistä sen sijaan kuvaa olemassa olevan sosiaalisen pääoman 

hyödyntäminen ja perinteisille vahvuuksille nojaaminen. Kylän kehittäminen Laukkasen ja Pirisen 

(2002:  76)  mukaan  kuitenkin  olisi  nähtävä  myös  laajempana  kunnallisena  ja  alueellisena 

toimintana, ei pelkästään kyläyhteisön sisäisenä.           

Leader-metodi paikallisen kehittämisen toimintatapana

Toimintaryhmätyö  on  suomenkieleen  vakiintunut  termi  Leader-metodista.  Se  tarkoittaa  maaseudun 

paikallisen  kehittämisen  toiminatatapaa,  jossa  sovelletaan  tiettyjä  periaatteita  yhdenaikaisesti  ja 

kokonaisvaltaisesti.  Leader  on  toimintojen  vuorovaikutuksen  ja  toimijoiden  kumppanuuden 

rakentamista (Hyyryläinen 2007). Alhaalta ylöspäin-lähestymistavalla toimiva Leader-yhteisöaloite 

on esimerkki EU:n politiikan painopisteestä, jolla pyritään rakentamaan paikallisia valmiuksia ja 

vaikutusmahdollisuuksia  yhdessä  paikallisten  toimijoiden  kanssa.  Toiminnan  tarkoituksena  on 

auttaa maaseudun toimijoita  parantamaan paikallisen alueen pitkän aikavälin mahdollisuuksia ja 

kestävää kehittymistä (Van Depoele 2006: 7–9 ).

Leader  on lyhenne ranskankielisistä  sanoista  Liaison Entre  Actions  de Développement  de 

l'Economie Rurale eli suomeksi maaseudun taloudellisen toiminnan yhdyssiteiden vahvistaminen. 

EU:n myötä Suomeen tullut Leader-toimintatapa eli paikallisten toimintaryhmien työ kattaa tällä 

hetkellä  kaikki  Suomen  maaseutualueet,  joihin  kuuluvat  myös  useimmat  kaupungit 
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kokonaisuudessaan ja suurten kaupunkien maaseutualueet. Toimintaryhmien alueilla on yhteensä 

noin  2,5  miljoonaa  asukasta.  Toimintaryhmät  ovat  rekisteröityjä  yhdistyksiä,  jotka  laatimallaan 

paikallisella  kehittämissuunnitelmallaan  toteuttavat  kansallisen  tason  maaseudun 

kehittämisohjelmaa.  Manner-Suomessa toimii  55 ryhmää ja  Ahvenanmaalla  yksi  (Sihvola 2013: 

13).

Leader-toiminnan  rooli  maaseutukehittämisessä  on  usein  uusien  innovaatioiden  tuominen 

perinteiseen  kylätoimintaan.  Tämä  on  usein  joko  sosiaalisen  pääoman  lisäämiseen  tai 

paikalliskulttuurin ylläpitämiseen kannustavaa toimintaa. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja kylien 

paikallisen  ympäristön  kunnostaminen  sekä  hoitaminen  ovat  usein  monien  toimintaryhmien 

perustamien  hankkeiden  päätavoitteita  (Dargan  &  Shucksmith  2008).  Sihvola  (2013)  toteaa 

toimintaryhmätyön  keskeisten  periaatteiden  olevan  alueperusteisuus,  alhaalta  ylös  -periaate, 

paikallinen  kumppanuus,  monialaisuus,  innovatiivisuus,  alueiden  välinen  ja  kansainvälinen 

yhteistyö  sekä verkostoituminen.  Nämä  keskeiset  periaatteet  ovat  myös  määritelty  Euroopan 

unionin maaseudun kehittämisasetukseen.

Suomalaisen toimintaryhmätyön kehitys ja menestystekijät    

Leader-toiminta  on  edennyt  Suomessa  ohjelmakausittain.  LEADER  II-ohjelma  aloitti  uutena 

paikallisen  kehittämisen  mallina  ohjelmakaudella  1996–1999.  Toiminnan  aloittaminen  kärsi 

alkuvaikeuksista,  jotka  johtuivat  uuden  toimintamallin  vierastamisesta  sekä  yleisestä  EU-

vastaisuudesta Suomen liittyessä Euroopan unioniin vuonna 1995. Toisaalta maaseudulle tyypilliset 

yhteisöllisyys  ja  talkootyön  tekeminen  sekä  pitkä  kylätoiminnan  perinne  olivat  asioita,  joiden 

ansiosta  Leader-toimintatapa  soveltui  hyvin  Suomeen  ja  se  otettiin  alkuvaikeuksien  jälkeen 

käyttöön  varsin  nopeasti.  Kuntien  tuli  osallistua  toiminnan  rahoitukseen 20  prosentin 

kuntaosuudella,  johon  kaikki  Leader-alueiden  kunnat  lopulta  osallistuivat  ja  antoivat  osuutensa 

suoraan paikallisten toimintaryhmien käyttöön.  LEADER II-ohjelma antoi mahdollisuuden myös 

kansainvälisten yhteishankkeiden rahoittamiseen yhteistyössä muiden EU-maiden Leader-ryhmien 

kanssa. Yleisimmät hankekumppanimaat olivat Ruotsi,  Saksa, Italia, Skotlanti ja Irlanti (Sihvola 

2013: 19–24, 28).

     Ohjelmakaudella  2000–2006 toimi  Suomen yhteisöaloiteohjelma LEADER+, jonka aikana 

toimintaryhmätyö  levitettiin  koko  Manner-Suomen  maaseudulle.  Alueellista  yhteistyötä  tehtiin 

enemmän ja toimintaryhmistä tuli arvostettuja paikallisia asiantuntijoita. Suomen toimintaryhmätyö 

nousi  ohjelmakauden  2000–2006  aikana  Euroopan  Leader-toiminnan  parhaimmistoon. 

Eurooppalaisesta näkökulmasta yhteistyö Suomessa eri toimijoiden (ministeriö, verkostoyksikkö, 
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TE-keskukset  ja  ryhmät)  välillä  oli  tiivistä,  avointa  ja  luontevaa.  Ihmiset  tunsivat  toisensa  ja 

arvostivat  toistensa  työtä.  Myös  hallinnolliset  menettelyt  olivat  nopeasti  toimivia  ja  selkeitä. 

Kolmannella  ohjelmakaudella  2007–2013  Leader-toiminta  siirrettiin  valtakunnallisen 

maaseutuohjelman  sisään  ja  sen  kaikille  neljälle  toimintalinjalle  jokaisen  jäsenmaan  omalla 

harkinnalla.  Toimintaryhmän  käytössä  oleva  rahoitus  riippuu  paikallisesta  suunnitelmasta  sekä 

alueen koosta ja sijainnista (Sihvola 2013: 35, 42–44).

     Hyyryläisen (2007) mukaan Leader-toiminnan menestymiseen Suomessa on pääsääntöisesti  

kolme  lähtökohtaa.  Ensinnäkin  Leader-metodi  sopii  hyvin  suomalaisten  tapaan  toimia. 

Kansalaisyhteiskunta  ja  yhdistystoiminnan  traditio  ovat  vahvoja.  Maaseudulla  on  paljon  pieniä 

yhdistyksiä ja talkooperinne elää edelleen, maaseudulla osataan toimia paikallisesti ja omaehtoisesti.  

Toiseksi,  keskeisessä osassa suomalaisen yhteiskunnan paikallista kehittämiskulttuuria ovat kunnat. 

Kuntien  ja  toimintaryhmien  välinen  yhteistyö  onkin  ollut  tärkeä  menestystekijä.  Kolmanneksi, 

Leader  ja  toimintaryhmätyö  koetaan  läheiseksi  Suomessa.  Toimintaryhmien  omat 

kehittämissuunnitelmat on koottu paikallisista lähtökohdista, alueen tarpeista ja ideoista. Paikalliset 

ihmiset ovat kokeneet, että oma aktiivisuus palkitaan. Toiminta on ollut aidosti innostavaa ja Leader 

on antanut maaseudun ihmisille vastuuta.  Se yhdistää tehokkaasti  rahoituksen ja neuvonnan, eli 

Leader-toimisto neuvoo ja kannustaa, mutta tarjoaa myös resursseja. Nämä lähtökohdat ovat tehneet 

Suomesta  malliesimerkin  Leader-toiminnan  onnistumisesta  myös  kansainvälisellä  tasolla.  Kuten 

Uusitalokin  (2009:  149)  toteaa,  toimintaryhmätyö  on  osoittanut  maaseutuväestöllä  olevan 

osaamista, aloitteellisuutta sekä sitoutumista omien elinolosuhteiden ja kotiseutunsa kehittämiseen.  

   Verrattuna  muihin  maihin  Suomi  on  ainut  maa,  jossa  toimintaryhmätyön  on  noudatettava 

kolmijakoista menettelyä päätöksenteossaan. Toimintaryhmien hallitukset kootaan siten, että yksi 

kolmasosa  tulee  olla  kunnan päättäjiä  ja  virkamiehiä,  toinen kolmannes  yhteisöjen  edustajia  ja 

viimeinen  kolmannes  paikallisia  alueen  asukkaita.  Näin  myös  ruohonjuuritason  äänet  pääsevät 

kuuluville alueen kehitystyössä. Muissa maissa riittää, että ainoastaan puolet tarvitsee olla muita 

kuin virallisia  viranomaisia.  Suomi on saanut  kiitosta  tällä  omalla  lähestymistavallaan  (Vihinen 

2007: 73).

Kansainvälinen Leader-toiminta

Maaseutupolitiikan  yhteistyöryhmän  (Viinamäki  ym. 2013:  19,  23)  tutkimuksessa  vertailtiin  eri 

maiden Leader-toiminnan hallinnoinnin haasteita ja kehittämisvaihtoehtoja. Tutkimuksen mukaan 

eri EU-maissa paikallisten toimintaryhmien asema vaihtelee paljon. Vaihtelua on mm. siinä, miten 

itsenäisiä ne ovat suhteessa kuntiin, maakunnallisiin viranomaisiin, valtion alue- ja keskushallinnon 

organisaatioihin,  ministeriöihin  sekä  alueen  yrityksiin  ja  muihin  yhdistyksiin.  Toimintaryhmien 
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lukumäärä  vaihtelee  paljon  eri  maiden  välillä.  Variaatiota  toimintaryhmien  toiminnassa  ja 

resursseissa on jopa jäsenvaltioiden sisällä, ja toimintaryhmien organisointi ei seuraa välttämättä 

samaa logiikkaa jäsenvaltion sisällä tai niiden välillä. Vuonna 2007 Leader-toimintatapa integroitiin 

osaksi  EU:n  maaseutupolitiikkaa  ja  toiminta  on  laajentunut  entisestään.  Paikallisten 

toimintaryhmien  lukumäärä  on  kasvanut  jatkuvasti.  Lukumääräisesti  toimintaryhmiä  on  eniten 

Puolassa, Espanjassa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa. Puolassa ryhmiä on yli 300 ja jälkimmäisissä 

noin 200 kappaletta. Vähiten toimintaryhmiä on Belgiassa, Virossa ja Slovakiassa, joissa ryhmiä on 

lukumääräisesti kahdenkymmenen molemmin puolin.

Pohjoismaissa toimintaryhmien määrä ohjelmakausien välillä on kasvanut eniten Ruotsissa ja 

Tanskassa.  Ruotsissa  edellisen  ohjelmakauden  2000–2006  aikana  ryhmiä  oli  12  ja  nykyään 

toimintaryhmien määrä on jo 63 (Viinamäki ym. 2013: 19). Ruotsissa kylätoimintaliike on nykyään 

tärkeä  osa  maaseutualueiden  sosio-ekonomista  pilaria  ja  Ruotsissa  on  hyvin  vahva 

vapaaehtoissektori.  Ruotsissa  on  noin  4400  maaseuturyhmää  ja  kylätoiminta  on  voittoa 

tavoittelematonta  toimintaa,  joka  ei  ole  kytketty  julkiseen  sektoriin.  Monet  ruotsalaiset 

toimintaryhmät ovat paikallisen yhteisössä palveluiden tuottajia, esimerkiksi vanhusten hoivakoteja 

on  perustettu  osuuskunta-periaatteella  ja  kyläkouluja  pidetään  itsenäisesti  yllä  toimintaryhmien 

kautta. Leader-toiminta on osaltaan lisännyt paikallisuuden mobilisaatiota sekä luonut edellytykset 

taloudelliselle kehitykselle (Ikonen & Knobblock 2007: 94, 102–104). Ruotsissa kylätoiminta on 

kuitenkin  monitahoisempaa  verrattuna  Suomeen,  kylällä  ei  ole  niin  suurta  painoarvoa  kuin 

suomalaisessa  toiminnassa.  Ruotsissa  korostetaan  aktiivisia  paikallisia  kehittäjiä  eikä  pyrkimys 

saada toimintaan mukaan kaikki kylän asukkaat ole niin voimakas kuin Suomessa. Ruotsissa myös 

poliittiset  puolueet  kytkeytyvät  vahvasti  kylätoimintaan.  Ruotsin  maaseutupoliittisessa 

järjestelmästä lisäksi puuttuu vahva viranomaistaho, joka aktiivisesti ajaa maaseudun kehittämisen 

tärkeyttä. Esimerkiksi Ruotsissa ei ole erillistä hallituksen maaseutupoliittista ohjelmaa (Niemi & 

Visti 2004: 4,10).

Hallinnon muutos hallinnaksi: maaseutu kunnan kehittämispolitiikassa

Kuntien  itsehallinto  on  perinteinen  ja  olennainen  paikallisen  kehittämistyön  perusta.  Niiden 

toteuttama elinkeinopolitiikka on perustunut kuntalain ja oikeuskäytännön määrittämään yleiseen 

toimialaan. Hallinnolliset ja lainsäädännölliset muutokset 1990-luvulla tarkoittivat entistä laajempaa 

ja  joustavampaa  elinkeinopolitiikan  toteuttamista.  Paikallisella  tasolla  toimintaryhmien  merkitys 

kasvoi  vuoden  1995  jälkeen.  Kuntien  rooli  toimintaryhmien  perustamisvaiheessa  ja  toiminnan 

aloittamisvaiheessa  oli  keskeinen.  Kuitenkin  toimintaryhmät  ovat  ottaneet  haltuun  kuntien 
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perinteisen aseman paikallisen elinkeinopolitiikan toteuttamisessa. Toimintaryhmien työ ei vastaa 

täysin  kuntien  työtä,  sillä  niiden  perustaminen  liittyy  keskushallinnon  paikallista 

kehittämistoimintaa edistävään toimenpiteeseen. Käytännössä kyseessä on vastakkaiset järjestelmät, 

joiden välillä voidaan katsoa olevan selvä eroavuus niiden edustuksellisuudessa. Toimintaryhmien 

ja kuntien välinen suhde määrittyy tämän eroavuuden pohjalta, eli  ne joko toimivat ristiriidassa 

keskenään kykenemättä tekemään tehokasta yhteistyötä tai ne hyväksyvät keskinäisen eroavuuden 

ja täydentävät toistensa tekemää kehittämistyötä. Tosiasiassa molemmat ovat riippuvuussuhteessa 

toisiinsa (Kahila 2002: 104).  

Maaseudun  kehittäminen  on  yhä  suurelta  osin  hallinnollista  toimintaa.  Hallinnollisten 

menettelytapojen  ongelmana  näyttää  olevan,  etteivät  ne  useinkaan  edistä  yhteisöllistä  ajattelua. 

Hallinnon  perinteessä  politiikkaa  toimenpannaan  ylhäältäpäin  yhtenäisesti  johdetuilla 

toimintamalleilla.  Muodolliset  vaikuttamiskanavat  eivät  ole  kansalaisille  helppokäyttöisiä  ja 

edellyttävät  aktiivista  vaikuttamishalua  ja  -kykyä.  Toiminnan  logiikka  lähtee  sääntöjen 

noudattamisesta  ja  niiden  noudattamisen  valvomisesta.  Positiivisena  hallinnon  tavoitteena  on 

mielivallan estäminen, kansalaisten tasa-arvo ja oikeussuoja. Negatiivisena seurauksena on helposti 

jäykkyys.  Sääntöjen  noudattaminen  muodostuu  pääasiaksi  tavoitteiden  saavuttamisen 

kustannuksella (Pohjonen 2006: 69).

Kuntien toimintaympäristö on nykyään kuitenkin hyvin monialainen. Perinteisten hankkeiden 

kunnallishallinnollinen  perusta  on  muuttunut  hankkeiden  hallinnaksi  eli  niiden  toteutuksen 

johtamiseksi. Hallinta tarkoittaa nykyisen paikallisen kehittämispolitiikan toteuttamisessa lähinnä 

hallinnon  muotojen  ja  menetelmien  muuttumista.  Hallinta  on  hallintoa  laajempi  kokonaisuus. 

Paikalliseen edustuksellisuuteen perustuvan kunnallishallinnon katsotaan muuttuneen paikalliseksi 

hallinnaksi  (governance),  joka  perustuu  laajaan  paikallisten  toimijoiden  väliseen  yhteistyöhön. 

Periaatteessa hallinnan määrittymisen taustalla vaikuttaa hallinnon (government) muuttuminen sekä 

vallan jakautumisen uudenlainen asetelma (Valler, Wood & North 2000; Kahila 2002: 104–105). 

Mustakangas,  Kiviniemi  ja  Vihinen   (2004:  75–76)  näkevät  hallinnan  yleistymisen  taustalla 

vastauksien  etsinnän ohjauskyvyn ja  koordinaation  ongelmiin.  Siirtymällä  hallinnosta  hallintaan 

tavoitellaan  sekä  tehokkuuden  että  demokratian  lisäämistä,  joka  ilmenee  mm.  eri  toimijoiden 

välisenä yhteistoimintana. Tehokkuus ja osallistuva hallintotapa eivät ole välttämättä ristiriidassa 

keskenään, vaan uusi hallinta voi pyrkiä yhdistämään tuloksellisuutta ja kansalaisaktiivisuutta.
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Kuntien rooli ja osallistava suunnittelu kylien kehittämisessä

Monisuuntaisen hallinnon hajauttaminen kuntatasolla on kuitenkin johtanut myös erilaistumiseen ja 

eriarvoistumiseen.  Viime  vuosien  aikana  kuntien  toimintaa  on  määrännyt  paljon  taloudellinen 

niukkuus, vaikka kuntien valtuuksia päättää omasta toiminnastaan onkin lisätty. Epävakautta ja osin 

myös  alueellista  epätasa-arvoa  on  lisännyt  se,  että  kunnat  ovat  resurssipohjansa  suhteen  hyvin 

erilaisessa asemassa toisiinsa nähden. Kunnissa vallitsee erilaisia valtarakenteita ja arvosuuntauksia, 

jotka  heijastuvat  kunnan  kehittämiseen.  Kunnat  eivät  ole  siten  samassa  lähtötilanteessa 

hyödyntämään omaehtoista kehittämistä tai tarjoamaan palveluita asukkailleen (Mustakangas ym. 

2004: 12). Tämä vaikuttaa merkittävästi myös kunnan ja maaseudun väliseen kehittämistyöhön sekä 

näiden  väliseen  suhtautumiseen  toisiinsa.  Kunnan  kokonaisvaltaiseen  kehittämispolitiikkaan 

vaikuttaa  myös  se,  haluaako  kunta  luoda  itsestään  kuvan  maaseutukuntana  vai  hakeeko  se 

kaupunkimaista imagoa. Tämä määrittelee sitä, kumpaa kehittämispotentiaalia kunta mieluummin 

kehittämispolitiikassaan  aktiivisemmin  vie  eteenpäin.  Monilla  kunnilla  on  nykyään  oma 

kehittämisstrategiansa,  jossa  määritetään  kunnan  tavoitteet  ja  visiot  tulevaisuudelle. 

Kehittämisstrategioissa tärkeitä paikallisen kehittämisen aloja ovat asuin- ja elinympäristö, palvelut, 

talous,  yrittäjyys  ja  elinkeinot,  asukastoiminta  ja  kansalaisaktiivisuus  sekä  infrastruktuuri. 

Maaseutukunnat nostavat usein esille myös kylätoiminnan. Kunnan sisäisen paikallisen yhteistyön 

merkitystä myös korostetaan.  Kunta voidaan nähdä sekä hallinnan tilana että hallinnan toimijana. 

Kylät  erottuvat  kunnan  sisällä  toimivina  ”hallinnan  saarekkeina”  sekä  niiden  kautta 

toimintaryhmätyö  kunnan  aluetta  haltuun  ottavana  ilmiönä.  Kunta  on  toimija  niin  kylässä, 

toimintaryhmätyössä  kuin  seutuyhteistyössäkin.  Kunnan  rooli  maaseudun  kehittämisessä  on 

kuitenkin  kaventunut  uuden  hallinnan  myötä,  sillä  toimintaryhmätyön  kautta  maaseutualueiden 

kehitys on kohdentunut paikallisiin kyliin ja kyläläisiin, ei niinkään kuntaan. Kunnan merkittävin 

rooli on usein olla osarahoittaja kylien kehittämishankkeissa. Tämä on myös osaltaan vaikuttanut 

kunnan  ja  kylien  väliseen  yhteyteen  sekä  siihen,  miten  kylät  otetaan  huomioon  kuntien 

kehittämisstrategioissa (Mustakangas ym. 2004: 88–90).

Maaseudun kehittämisessä tärkeään osaan on noussut paikallisten oma ääni ja osallistuminen 

kehittämiseen.  Osallistavan  suunnittelun  lähtökohtana  on  paikallisen  kohderyhmän  aktiivinen 

osallistuminen  ongelmien  tunnistamiseen,  ratkaisujen  pohdintaan  sekä  itse  työn  suorittamiseen. 

Tärkeiksi käsitteitä osallistavassa suunnittelussa ovat omistajuus (ownership) sekä alhaalta ylöspäin 

lähtevä kehitysprosessi  (bottom-up).  Käytännössä sekä kehitysyhteistyössä että sen inspiroimana 

myös  kehittyneissä  maissa  muodostuneissa  maaseudun kehittämiskäytännöissä  toiminta  on sekä 
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ylhäältä  (top-down)  että  alhaalta  lähtevää.  Myös  ylhäältä  alaspäin  lähtevä  toiminta  nähdään 

välttämättömänä  osana  kokonaisvaltaista  aluekehittämistä.  Oleellista  on,  että  ylhäältä  alaspäin 

lähtevä  toiminta  tukee  alhaalta  ylöspäin  lähtevää  kehittämistä.  EU:n  maaseudun 

kehittämisvälineistä osallistavimmaksi, kansanvaltaisimmaksi ja paikallisimmaksi on muotoutunut 

paikallisiin  toimintaryhmiin  perustuva  Leader-toimintatapa.  Toimintaryhmien  toiminnan 

lähtökohtana  on  osallistava,  paikallisista  lähtökohdista,  tarpeista  ja  vahvuuksista  lähtevä 

omaehtoinen  kehittäminen.  Toiminta  on  kaikille  avointa,  ja  eri  toimijatahojen  tasapuolinen 

osallistuminen toimintaan ja sen ohjaukseen varmistetaan (Voutilainen & Tapio-Biström 2007: 14–

17).

Kumppanuus ja yhteistyö kehittämistyön toimintamuotoina

Maaseutupolitiikassa on siirrytty EU:n aikana yhä enemmän alhaalta ylöspäin suuntautuneeseen 

kehittämiseen,  jossa  paikallisen  aktiivisuuden  merkitys  on  korostunut.  Paikallisella  tasolla 

tapahtuva  kehittämistyö  on  tarvinnut  tuekseen  uusia  yhteistyömuotoja  eri  sektoreiden  ja 

järjestelmien  välille.  Kumppanuus on  noussut  yhdeksi  tärkeäksi  toimintamuodoksi  paikallisessa 

kehittämisessä.  Kumppanuuteen pohjatutuvassa kehittämistyössä Westholmin (1999) mukaan usein 

pyritään  yhdistämään  julkisen  sektorin  sekä  paikallisten  vapaaehtoistoimintaan  perustuvien 

toimintaryhmien tarpeet yhteneväisiksi yhteistoiminnan avulla. Kumppanuus käsitteenä sisältääkin 

yhteisen konsensuksen ja luottamuksen osapuolten välillä. Se myös sisältää osallistumisen siihen 

prosessiin, joka pyrkii yhteisiin tavoitteisiin. Siinä luodaan uusia toimimisen kenttiä, uusia malleja 

tehdä sekä uusia rajoja ylittäviä kokoonpanoja erilaisten asioiden yhteyteen. Myös innovatiivisuus 

liitetään kumppanuuden toimintamalliin (Karhio 2000: 80). Kumppanuus on kuitenkin käsitteenä 

hyvin  moniselitteinen  ja  kumppanuuksien  ominaispiirteet  vaihtelevat  aina  kontekstin  mukaan. 

Tavallisin yhteinen pohjakäsite kumppanuuksille on verkosto tai verkostomainen tapa organisoitua 

(Mustakangas ym.  2003: 49).

Kumppanuuksissa on Edwardsin (ym. 2000: 2) mukaan kolme tärkeää elementtiä. Ensinnäkin, 

kumppanuudet  ovat  tarkoituksellisia  eli  ne  ovat  johonkin  tarkoitukseen  pyrkiviä.  Toiseksi, 

kumppanuudet yleensä vetävät yhteen eri  kumppaniresursseja ja voimavaroja. Nämä voimavarat 

voivat olla taloudellisia, käytännöllisiä, aineellisia tai symbolisia, koska kumppanit voivat edustaa 

myös  eri  aloja.  Kolmantena  tärkeänä  elementtinä  onkin  näiden  voimavarojen  menestyksellinen 

yhdistäminen kumppanuudessa, että haluttu lopputulos pystytään saavuttamaan.
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Kumppanuustoiminnan tavoitteet    

Suurin osa EU:n aloitteista ja ohjelmista korostaa alueen sisäisten sekä kansainvälisten verkostojen 

merkitystä  paikallisessa  kehittämisessä,  esimerkiksi  LEADER-,  URBAN-  ja  INTERREG- 

ohjelmissa.  Näiden  ohjelmien  tavoitteissa  kumppanuuksien  oletetaan  edistävän  paikallisten 

strategioiden kehittämistä, helpottavan toiminnan jakauttamista useamman eri tahon vastuulle sekä 

antavan uusia työskentelytaitoja ja ajatuksia omaan toimintaan, joka mahdollistaa paremmin myös 

uusien innovaatioiden syntymistä. Kumppanuussuhteet vahvistavat myös paikallista identiteettiä ja 

kilpailukykyä  erityisesti  alueen  sisäisen  yhteistyötoiminnan  kautta.  Monissa  Euroopan  maissa, 

esimerkiksi  Irlannissa,  Iso-Britanniassa  ja  Saksassa,  yhteistyötä  on  kehitetty  eri  paikallisten 

toimijoiden  välille  torjumaan  maaseudun  yleisimpiä  ongelmia  kuten  työttömyyttä,  köyhyyttä  ja 

palveluiden vähenemistä paikalliselta tasolta jo usean vuosikymmenen ajan mm. Leader-toiminnan 

avulla.  Myös  Pohjoismaissa  kumppanuustoimintaa  on  hyödynnetty  maaseutualueiden 

kehittämisessä (Westholm 1999).

Julkisen ja yksityisen sektorin välisten uusien kumppanuuksien yleisenä ajatuksena on ollut 

yhdistää voimavaroja yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisessa. Uusien kumppanuuksien avulla on 

haluttu  saada  aikaan  uutta  toimintatilaa  eri  toimijoille,  laajentaa  aktiivisesti  osallistuvien 

toimijoiden piiriä ja samalla antaa enemmän vastuuta sekä valtaa alue- ja paikallistason toimijoille. 

Paikallisten  kumppanuuksien  idean,  eli  alhaalta  ylöspäin  toimivan  mallin,  uskotaan  lisäävän 

sosiaalista koheesiota, solidaarisuutta ja demokraattista paikalliskulttuuria. Lisäksi kumppanuuksien 

oletetaan  luovan  pohjaa  uusille  ideoille  ja  tavoille  hoitaa  paikallisia  tehtäviä  sekä  ongelmia 

(Mustakangas ym. 2003: 51). Moseley (2003b) näkee, että kumppanuuden tärkeimmät vaikutukset 

ovat  juuri  yhteisön  osallistumisen parantuminen  ja  innovatiivisuuden kehittyminen.  Lisäksi  hän 

toteaa paikallisten kumppanuuksien auttavan pitkäaikaisen, kestävälle pohjalle luodun kehittämisen 

valmistelussa.

Kumppanuuksia  muodostuu  eri  tasoilla.  Kumppanuustasoja  on  erotettu  kuusi:  kylätaso, 

seututaso,  kuntataso,  maakuntataso,  valtakunnallinen taso sekä kansainvälinen taso.  Siirryttäessä 

alhaalta  ylöspäin  kumppanuuksien  toimipiiri  laajenee  ja  kumppanuuden  painopiste  siirtyy 

toiminnallisesta hallinnolliseksi. Monitasoisissa kumppanuuksissa näiden edellä mainittujen tasojen 

väliset rajat ylitetään. Esimerkiksi kylien kansainvälinen yhteistyötoiminta edustaa toiminnallista, 

eri tasoja yhdistelevää monikansallista kumppanuutta. Tyypillisimmät kumppanuudet ovat kuitenkin 

paikalliset  ja  alueelliset  verkostot  (Valle  2002;  Mustakangas  ym.  2003:  52).  Kumppanuuksissa 

kehittyy  uusia  verkostoja  ja  uutta  sosiaalista  toimintatilaa.  Uusissa  kumppanuuksissa  on  kyse 
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muutosprosessista, kehittyvistä uusista rakenteista ja yhteyksistä. Nämä uudet rakenteet ja yhteydet 

eivät  ilmesty  äkillisesti,  eivätkä  valmiissa  muodossa,  vaan  muotoutuvat  asteittain  ihmisten 

keskinäisen vuorovaikutuksen aktivoimina (Mustakangas ym. 2003: 62).

    Isosuon  (2000)  näkemysten  mukaan  konkreettista  kumppanuutta  ovat  parhaiten  luoneet 

paikalliset  toimintaryhmät.  Yhteistyötä  on  tehty  uusissa  kokoonpanoissa  ja  uudenlaisen  mallin 

puitteissa.  Tulokset  ovat  vahvistaneet  käsitystä,  että  maaseudun asukkaat  voivat  tunnistaa  uusia 

mahdollisuuksia ja hyödyntää niitä itse. Kumppanuutta voidaan rakentaa tietoisesti, mutta tämän ei 

pitäisi tapahtua vain vanhoista totutuista aineksista. Isosuo painottaa, että kumppanuuteen tarvitaan 

jotakin uutta ja tuoretta näkökulmaa, joka veisi eteenpäin yhteistyötoimintaa ja tarkastelisi uudella 

tavalla maaseudun kehittämistä.

Yhteistyön kautta muodostuva sosiaalinen pääoma paikallisessa kehittämisessä

Sosiaalisen pääoman voidaan katsoa yksinkertaistaen olevan samaan yhteisöön kuuluvien ihmisten 

kykyä  toimia  yhteistyössä.  Perustana  sosiaalisessa  pääomassa  ovat  sosiaalinen  kanssakäyminen 

ihmisten kesken.  Verkostojen lisäksi  sosiaalisen pääoman rakentuminen vaatii  yhteisön jäseniltä 

keskinäistä  luottamusta  sekä  yhteisesti  jaettuja  normeja,  arvoja  tai  maailmankatsomusta. 

Käsitteeseen  sisältyvä  ajatus  pääomasta  ilmentää  sen  omaamisen  tai  omistamisen  olevan 

tavoiteltava asia sekä siitä on todennäköisesti myös hyötyä. Sosiaalisesta pääomasta on erityisesti 

hyötyä niille toimijoille, jotka ovat mukana verkostoissa. Sosiaalista pääomaa ei voida kuitenkaan 

tulkita yhteisön resurssiksi, koska sitä ei voi varastoida tai aina tarvittaessa käyttää kuten resurssia. 

Sosiaalinen  pääoma  onkin  sosiaalisiin  suhteisiin  sisällytetty  ilmiö,  joka  tuo  esiin  valtasuhteita. 

(Riipinen 2008: 57, 63).

Sosiaalisen pääoman keskeisin elementti on luottamus. Lisäksi sosiaalinen pääoma rakentuu 

sosiaalisista verkostoista ja sosiaalisen vaihdon vastavuoroisuudesta. Yhteisön sisäinen luottamus 

lähtee  siitä,  että  ihmiset  ovat  konkreettisesti  tekemisissä  toistensa  kanssa  (Ilmonen  2000). 

Sosiaalista pääomaa luodaan esimerkiksi aktiivisessa yhdistystoiminnassa. Kaunismaa (2000: 121, 

137)  näkeekin,  että  yhdistystoiminta on ennen kaikkea  tärkeä sosiaalinen  kenttä,  kun selitetään 

sosiaalisen pääoman syntyä ja kasaantumista. Toisaalta yhdistyselämän aktiivisuutta tarkastelemalla 

voidaan arvioida myös sosiaalisen pääoman määrää ja luonnetta. Yhdistyksissä erilaiset lähtökohdat 

ja  statuserot  omaavat  toimijat  tekevät  kollektiivista  toimintaa,  koska  heitä  yhdistää  järjestön 

toiminta  eroista  huolimatta.  Näin  muodostuu  horisontaalisia,  muodollisesti  samanarvoisten 

kansalaisten  muodostamia  verkostoja,  jotka  lisäävät  sosiaalista  pääomaa.  Voimistaessaan  tai 

luodessaan sosiaalisia verkostoja, yhdistystoiminta kasaa sosiaalista pääomaa. Tämä ilmenee sekä 
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ihmisten välisten kontaktien monipuolistumisena että aktiivisesti asioihin puuttuvana yhdyskuntana.

Kehittämistoimintaan  liitettynä  sosiaalinen  pääoma  voidaan  tulkita  ihmisten  tekemäksi 

yhteisölliseksi hyödykkeeksi. Hyödylliseksi se tulee kuitenkin vasta, kun yhteisö tunnistaa tämän 

voimavaran sekä oppii käyttämään sitä yhteiseksi hyväksi. Käyttämättömänä sosiaalinen pääoma 

häviää ja menettää (käyttö)arvonsa. Sosiaalisen pääoman synnyttäminen, ylläpito ja hyödyntäminen 

edellyttävät  yhteistyötä  ja  ihmisten  välistä  osaamista.  Paikallisessa  kehittämisessä  sosiaalinen 

pääoma on ihmisten välisen vuorovaikutuksen hallintaan liittyvää osaamista, kykyä työskennellä 

käytännössä yhteisten päämäärien hyväksi ryhmissä, organisaatioissa ja verkostoissa. Sosiaalinen 

pääoma  on  tärkeä  voimavara  myös  maaseudun  paikallisessa  kehittämisessä.  Se  on  kylän  ja 

seutukunnan kannalta vahvuus ja hyvän kilpailukyvyn edellytys (Hyyryläinen ja Rannikko 2002: 

174). Yhteistyö  ja  kumppanuudet  luovat  sosiaalista  pääomaa,  mutta  ne  myös  tarvitsevat  sitä 

toimiakseen. Mustakankaan ym. (2003: 156) tekemän tutkimuksen perusteella kumppanuus tulisi 

kokea  luottamuksen  arvoiseksi,  jotta  se  osoittautuisi  toimivaksi  maaseudun  kehittämisen 

käytännöksi.  Paikallisten toimijoiden olisi luotettava siihen, että kumppanuuksilla on mahdollista 

hallita  maaseudun  kehityskulkuja.  Kumppanuuksien  elinvoimaa  näyttävät  tutkimuksen  mukaan 

ruokkivan  erityisesti  henkilötason  luottamussuhteet,  jotka  mahdollistavat  ennakkoluulottoman 

yhteistyön toimijoiden välillä.          

Lähtökohdat Alpuan ja Lentiiran kylien ylimaakunnallisen yhteistyön kehittämiseen   

Kylät  pystyvät  ylläpitämään  yksin  perinteistä  kylätoimintaa,  mutta  laajempaan  kehittämiseen 

tähtäävään toimintaan ne tarvitsevat rinnalleen muita osapuolia. Yhteistyö ja verkostoituminen eri 

tahojen  välillä  ovat  yhä  enemmän  tulleet  osaksi  kylien  kehittämistyötä  erityisesti 

toimintaryhmätyön  kautta.  Yleensä  ensimmäisenä  yhteistyötoimintaa  kehitetään  paikallisten  ja 

alueellisten toimijoiden välille, jotka yhdessä pyrkivät viemään eteenpäin alueensa kehittämistyötä. 

Myös  maakuntien  sisäinen  verkostoituminen  on  maakunnallisten  kyläyhdistysten  ja 

asukasyhdistyksien  edunvalvojien  kautta  tullut  merkittäväksi  yhteistyötoiminnaksi.  Tässä 

tutkielmassani  näitä  maakunnallisia  edunvalvojia  edustavat  Kainuun  Nuotta  ry  sekä  Pohjois-

Pohjanmaan Kylät ry. Nämä yhdistykset nostavat maakuntiensa kylien asioita esille sekä eteenpäin 

vievät  kylien sekä maakunnan muiden tahojen keskinäistä  yhteistyötä.  Leader-toimintaryhmätyö 

painottaa  myös  yleisesti  toimintaperiaatteissaan  kansainvälisen  verkostoitumisen  merkitystä  ja 

tukee kylien kansainvälisiä kumppanuushankkeita. Paikallisia toimintaryhmiä tämän tutkimuksen 

tutkimusalueilla ovat Kuhmossa Elävä Kainuu Leader ja Vihannin alueella Nouseva Rannikkoseutu 

ry.
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Kainuun  Nuotta  ry  on  Kainuun  alueella  toimivien  maaseudun  kyläyhteisöjen  ja  taajamien 

asukasyhdistysten  sekä  niiden  tukijärjestöjen  perustama  yhdistys.  Yhdistyksen  yhtenä  tärkeänä 

tavoitteena on Kainuun asuinalueiden kokonaisvaltaisen yhteistyön kehittäminen ja edistäminen. 

Yhteistyötä halutaan lisätä asuinalueiden välille niin maakunnan sisäisesti kuin myös maakunnan 

rajojen yli muiden valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Kainuun Nuotalla 

on meneillään erilaisia hankkeita, joista esimerkiksi Kohtaamispaikat Kainuussa-hanke edistää eri 

kulttuurien  välistä  toimintaa  ja  yhteistyötä.  Sopimuksellisuus-hankkeessa  tavoitteena  on  edistää 

paikallisten  julkisen,  yksityisen  ja  yhdistyssektorin  yhteistyötä  palveluiden  luomisessa  sekä 

yritystoiminnan kehittämisessä (Kainuun Nuotta 2013).

Kainuun alueen Elävä Kainuu Leader ry-ryhmän toimintasuunnitelmassa vuosille 2014–2020 

painotetaan entistä enemmän yhteistyön kehittämisen merkitystä. Elävä Kainuu tekee yhteistyötä 

Kainuun toisen  toimintaryhmän Oulujärvi  Leader  ry:n  kanssa.  Eri  maakuntien  toimintaryhmien 

välistä yhteistyötä on jo kehitetty, esimerkiksi Ylä-Savon Veturi ry ja Etelä-Savon Rajupusu Leader 

ry-ryhmien  kanssa  maaseudun  ympäristöliiketoiminta-hankkeen  osalta.  Myös  Rajan  pinta- 

yhteistyöaluetta on suunnitelmissa kehittää Kuusamon alueella toimivan Myötäle ry:n ja Lieksan 

alueella toimivan Vaara-Karjala ry:n kanssa, mikä edistäisi alueiden välistä yhteistyötä matkailussa 

ja kansainvälisissä hankkeissa. Lisäksi tavoitteena on lisätä paikallista, alueellista ja kansainvälistä 

yhteistyötä tulevalla ohjelmakaudella Kainuun alueella (Heikkilä 2013).

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on maakunnallinen kylien yhteenliittymä Pohjois-Pohjanmaalla. 

Se on puoluepoliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää kylä- 

ja  asukasyhdistysten  sekä  tutkimus-  ja  kehittämisorganisaatioiden  keskinäistä  yhteistyötä  sekä 

niiden  omatoimisuutta  ja  elinvoimaisuutta  (Pohjois-Pohjanmaan  Kylät  ry  2013).  Pohjois-

Pohjanmaalla toimii myös alueellinen maaseutuverkosto, jossa ovat mukana maakunnan keskeiset 

maaseudun  toimijat,  mm.  Oulun  yliopisto,  Pohjois-Pohjanmaan  ELY-keskus,  kaikki  Leader-

toimintaryhmät  sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto.  Verkoston tavoitteena  on parantaa ja  edesauttaa 

maaseudun kehittymistä sekä luoda verkostoja kaikkien maaseudun toimijoiden välille (Pohjois-

Pohjanmaan  kyläohjelma  2011–2014).  Syksyllä  2013  verkoston  pohjalta  perustettiin 

maaseutufoorumi, joka pyrkii entistä enemmän luomaan keskustelua eri tahojen välille maaseudun 

kysymyksistä ja teemoista.

Nouseva Rannikkoseutu ry on edistänyt viiden muun maakunnallisen toimintaryhmän kanssa 

alueen yhteistyön kehittämistä Yhteisöhautomo-hankkeen kautta. Esimerkiksi Limingassa vuonna 

2009  Nouseva  Rannikkoseutu  veti  Kylä-kunta  yhteistyön  kehittäminen-esiselvityshankkeen. 

Hankkeen  tulosten  rohkaisemana  laitettiin  käyntiin  toinen  kylien  kehittämishanke.  Kylissä  on 

voimaa! -hanketta toteutettiin vuonna 2010 Lumijoen, Pyhäjoen ja Siikajoen alueella. Toimintaa 
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jatkettiin myös Limingassa. Molempia hankkeita toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kylien ja kuntien 

kanssa.  Lisäksi  hankkeessa  pyritään  lisäämään  alueen  toimijoiden  välistä  verkostoitumista  ja 

yhteistyötä,  mm.  kylien  yhteisten  tapaamisten  avulla  (Nouseva  Rannikkoseutu  ry  2013). 

Toimintaryhmän  tavoitteina  onkin  lisätä  kaupungin  ja  maaseudun  välistä  yhteistyötä.  Lisäksi 

pyritään kehittämään kylien verkostoitumista  toisten kylien,  kunnan,  maakunnan ja valtakunnan 

tasolla sekä kansainvälisesti (Nouseva Rannikkoseutu 2009).

Kainuun  ja  Pohjois-Pohjanmaan  alueilla  tehdään  jo  nyt  paljon  eritasoista  yhteistyötä, 

erityisesti  paikallisesti  ja  maakunnan  tasolla.  Kainuun  kohdalla  myös  eri  maakuntien 

toimintaryhmien välistä  verkostoitumista  on kehitelty,  koska Kainuun alueella  toimii  vain kaksi 

Leader-ryhmää. Pohjois-Pohjanmaan eri toimintaryhmät tekevät yhteisiä hankkeita, jotka auttavat 

maakunnan  laajempaa  maaseutukehittämistä.  Lisäksi  kansainvälisiä  kumppanuuksia  edistetään 

hankkeiden avulla. Kuitenkin kylien välinen yhteistyö yli maakuntarajojen on jäänyt vähemmälle 

huomiolle eikä sitä ole kummassakaan maakunnassa vielä erityisesti kehitetty. Tämä huomio antaa 

tälle omalle tutkimukselleni pohjan lähteä seuraavaksi selvittämään sitä, millainen potentiaali tämän 

kaltaisella  maakuntien  rajat  ylittävällä  yhteistyötoiminnalla  olisi  kylien  kehittämisessä.  Tämän 

tutkimuksen myötä selvitetään lähtökohtia tälle tutkimuskylien mahdolliselle yhteistyölle sekä sitä, 

mitä odotuksia kylillä on tämänkaltaiselta kumppanuustoiminnalta.        
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TUTKIMUSALUEET

Tässä  luvussa  esittelen  tarkemmin  tutkimusalueitani  Alpuan  kylää  Raahen  Vihannin  alueelta, 

Pohjois-Pohjanmaalta  sekä  Lentiiran  kylää  Kuhmosta,  Kainuusta.  Vaikka  Alpua  nykyään  on 

virallisesti  osa Raahen kaupunkia,  tässä tutkielmassa tutkimusalueena esittelen Vihannin aluetta, 

koska  tutkimuksen haastatteluiden ja  tutkijan  omien havaintojen  perusteella  alpualaiset  kokevat 

olevansa  yhä  enemmän  vihantilaisia  kuin  raahelaisia.  Käyn  läpi  erityisesti  kylien  historiaa  ja 

kehittymistä  pitkältä  aikaväliltä,  koska mielestäni  kylien kehittämisessä on tärkeää tuntea kylän 

menneisyys  ja  lähtökohdat,  jotka  voivat  olla  kylien  kannalta  erittäinkin  merkityksellisiä.  Kylän 

pitkät perinteet  luovat kylälle sen oman ainutlaatuisen identiteetin, jota kannattaa korostaa myös 

kylien paikallisessa kehittämisessä.

Kainuu

Kainuu on yhdeksän kunnan muodostama maakunta keskellä Suomea. Sen maisemaa luonnehtivat 

metsäiset itäsuomalaiset vaaramaisemat, joita täydentävät joka puolella avautuvat vesistöt (Kainuun 

maakunta-kuntayhtymä  2009:  4).  Maakunta  rajoittuu  pohjoisosassa  Pohjois-Pohjanmaan 

maakuntaan ja eteläosissa Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntiin. Itärajansa Kainuu jakaa 

Venäjän valtion kanssa ja Kainuussa sijaitseekin yksi virallisista valtakunnan rajanylityspaikoista 

Kuhmossa Vartiuksen raja-asemalla (Nieminen 2000: 19).     

Elinkeinorakennetta luonnehtii Kainuussa vahva julkinen sektori ja alkutuotanto. Erityisesti 

metsätalouden  osuus  on  merkittävä  verrattuna  muihin  Suomen  maakuntiin.  Maatalouden  osuus 

työpaikoista  on  vähentynyt  muun  maan  kehityksen  mukaisesti.  Kainuun  yksi  suurimmista 

ongelmista on ollut korkea työttömyysaste (Nieminen 2000: 20–21). Kainuun kehitys on monella 

eri  mittarilla  mitattuna  edennyt  maakunnan  kehittämistavoitteiden  suuntaan.  Erityisen  hyviä 

kehityssysäyksiä maakunnalle ovat olleet  mm. Talvivaaran kaivoksen tuotannon käynnistyminen 

vuoden  2008  aikana,  palvelualojen  suotuisa  kehitys  ja  matkailun  suuret  investoinnit  mm. 

Vuokatissa (Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2009: 4).  

Maaseutualueita  ja  kylien  kehittämistoimintaa  ajatellen  Kainuu  fyysisenä  ympäristönä 

aiheuttaa ongelmia etenkin harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien vuoksi. Kyläalueet saattavat 

olla  hyvin  etäällä  toisistaan.  Pitkät  etäisyydet  ovat  ongelmana  myös  päivittäisessä  asioinnissa 

kuntakeskuksissa, etenkin Kuhmossa ja Suomussalmella, jotka ovat pinta-alaltaan laajoja alueita. 

Etäisyys on ongelma myös yritystoiminnan kannalta, sillä pitkä matka tuotteiden markkina-alueille 
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asettaa etenkin syrjäiset alueet epäedulliseen asemaan kilpailun kannalta. Kainuu maantieteellisenä 

alueena tarjoaa toisaalta myös etuja. Maakunta leimataan yleisesti ympäristöltään puhtaaksi, mikä 

antaa  etua  erikoistuotteiden  markkinoinnissa  erityisesti  elintarvikkeille.  Puhdas  ja  hiljainen 

ympäristö, jota luonnehtivat laajat metsä- ja vesistöalueet, tarjoaa myös matkailullisesti suotuisat ja 

monipuolisesti hyödynnettävissä olevat puitteet (Nieminen 2000: 20).

Kainuussa on 150 kylä- ja asukasyhdistystä, joista noin 120 on maaseudun toimijoita. Osa 

kyläyhdistyksistä tai -toimikunnista toimii usean kylän alueella. Kyläsuunnitelma on olemassa tällä 

hetkellä  noin 100 kylällä  (Keränen & Lukkarinen 2008:  18)  Myös  muut kyliä  lähellä  toimivat 

yhdistykset edistävät kylien asioita. Kainuussa on opittu sekä omatoimisuuteen että yhteistyöhön 

naapurien ja naapurikylien kanssa. Yhteisöllinen vastuu ilmenee toisesta huolehtimisesta ja kylien 

kehittämisestä kokonaisuutena (Kainuun Nuotta 2005: 4). Kainuulainen kylien kehittämistoiminta 

omaa pitkän historian alkaen jo 1980-luvun alkupuolelta, jolloin toimittiin erilaisilla kansallisilla 

kehittämisrahoilla.  Kainuussa  on  useita  tahoja,  jotka  kukin  omalla  työllään  vievät  kylien 

kehittymistä eteenpäin. Keskeisimmät kylien kehittämistahot koko Kainuun osalta ovat Kainuun 

kylätoiminnan kattojärjestö Kainuun Nuotta ry, Oulun yliopiston alainen Kajaanin yliopistokeskus 

ja  ProAgria  Kainuu  ry,  joilla  on  sekä  yhteistyössä  että  erikseen  kylien  kehittymistä  tukevaa 

hanketoimintaa (Keränen & Lukkarinen 2008: 7–10).

Kuhmo

Kuhmo  on  yksi  Kainuun  kunnista,  joka  sijaitsee  maakunnan  itärajalla.  Matkaa  maakunnan 

keskukseen Kajaaniin on sata kilometriä.  Kunnan pinta-ala on 4807 km² (Tilastokeskus 2014a). 

Pinta-alaltaan Kuhmo onkin Suomen yksi laajimmista kunnista, joten esimerkiksi välimatkat ovat 

pitkiä kunnan sisällä. Maaseudun kehittämiseen tämä luo omat haasteensa, koska kylät voivat olla 

hyvinkin kaukana toisistaan.

Kuhmo on ollut  jo  varhaisista  ajoistaan  asti  tiiviisti  tekemisissä rajan tuomien haasteiden 

kanssa ja tämä on muovannut aluetta osaltaan sellaiseksi kuin Kuhmo tänä päivänä on. Asema idän 

ja lännen rajalla on ollut Kuhmon historiassa tärkeä (Kuhmon kaupunki 2011).  Sotavuosien jälkeen 

alkoi  alueella  metsätalouden  nousu  ja  nykyisin  Kuhmon  tärkeimpiä  vientituotteita  ovat 

metsätaloudesta  saadut  raaka-aineet  sekä  tuotteet.  Metsäklusterin  ohella  myös  alueen  muut 

luonnonvarat, kuten kivi- ja kaivannaisteollisuuden raaka-ainevarannot ovat Kuhmon vahvuuksia, 

joita myös painotetaan vuoden 2012 kaupungin kehittämisstrategiassa (Kuhmon kaupunki 2013a). 

Palvelu- ja luonnonvara-alat ovat myös tärkeitä työllistäjiä kunnassa (Kuva 5.)
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Nykyään  Kuhmon  kaupunki  on  myös  pyrkinyt  panostamaan  alueen  kulttuurin  ja  matkailun 

kehittämiseen.  Sen  sijaan  maatalouden  merkitys  on  laskenut  ja  toiminnassa  olevien  sekä 

pääelinkeinonsa maataloudesta saavien maatilojen määrä vähenee jatkuvasti. Kunnan väkiluku oli 

9104 henkilöä vuonna 2013 (Tilastokeskus 2014a). Kunnan väestörakenteen kehitys on tyypillinen 

kuin  muuallakin  Pohjois-  ja  Itä-Suomessa,  väestö  ikääntyy  ja  nuoret  muuttavat  suurempiin 

kasvukeskuksiin (Taulukko 1.).

 

Taulukko 1. Kuhmon eri ikäluokkien asukasmäärä ja prosentuaalinen osuus koko väestöstä v. 2013 

(Lähde: Tilastokeskus 2014a)

Kuva 5. Kuhmon työpaikkojen jakautuminen eri aloille v. 2011 
(Lähde: Tilastokeskus 2014a)

Ikä lukumäärä osuus (%)
0-14 v. 1129 12,4
15-64 v. 5390 59,2

65 v. tai yli 2585 28,4
N= 9104
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Maaseutukuntana  Kuhmolla  on  pitkät  perinteet  kylätoiminnan  parissa.  Pysyvä  asutus  levisi 

Kuhmoon vuonna 1595 solmitun Täyssinän rauhan jälkeen, tuolloin alueella oli taloja kymmenen 

(Huotari  1998:  3).  Kuhmon  nykyisten  kylien  historian  jäljittäminen  ei  ole  kuitenkaan  helppo 

tehtävä,  sillä  historiallisissa  asiakirjoissa  mainitut  kylät  kuuluivat  pitkään  huomattavasti  niitä 

laajempiin  kokonaisuuksiin.  Alun  perin  koko  kunnan  asukkaat  jaoteltiin  viiteen 

kyläkokonaisuuteen, Katermaan, Vieksiin, Korpisalmeen, Lammasperään ja Lentuaan. Kirkolliset 

kinkeripiirit  ovat  Kuhmossa  niin  kuin  muuallakin  Kainuussa  varhaisimpia  nykyisten  kylien 

hahmottajia.  1870-luvulla  Kuhmossa  päätökseen saatu  isojako lopulta  rajasi  Kuhmon nykyisten 

kylien rajat sellaisiksi kuin ne nykyisin hahmotetaan kartoilla ja ihmisten mielissä (Heikkinen 2010: 

46–48). Tällä hetkellä pinta-alaltaan laajan kunnan alueelta löytyy 33 kylää, joista lähes jokaisella 

on oma kyläyhdistyksensä tai -toimikuntansa. Virallisesti Kuhmon kylillä toimii 26 kyläyhdistystä 

ja -toimikuntaa (Kuhmon kaupunki 2013b).

Kuhmon  kylätoiminta  vaihtelee  harrastustoiminnasta  kehittämishanketoimintaan.  Kylät 

järjestävät monenlaisia tapahtumia, juhlia ja muuta yhteistoimintaa ympäri vuoden. Kansalaisopisto 

järjestää kylien omia piirejä, mm. käsityö- ja liikuntapiirejä. Kuhmossa pienempiä kyläkouluja on 

toiminnassa  enää  kolmella  kylällä,  Hietaperän,  Lentuan  ja  Timoniemen  kylissä.  Kyläkauppoja 

löytyy kolmelta kylältä, Lentiirassa, Vartiuksessa ja Ylä-Vieksillä (Kuhmon kaupunki 2013b). Pitkät 

välimatkat  keskustan  alueelle  ja  kyläläisten  tietynlainen  uskollisuus  omalle  kaupalle  ovat 

säilyttäneet  vielä  näiden  kylien  kaupat.  Lisäksi  esimerkiksi  Vartiuksen  kylällä  Venäjän  rajan 

läheisyys  ja siitä  johtuva suhteellisen vilkas rajanylitysliikenne on merkittävä tekijä kyläkaupan 

säilymiselle. Ylityspaikka ja siihen liittyvät palvelut sekä toiminnat työllistävät huomattavan osan 

kyläläisiä  ja  muutoinkin  ylityspaikka  vaikuttaa  piristävästi  Vartiuksen  kylän  elämään  (Kainuun 

kylät 2011).
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Lentiiran kylä

Lentiiran kylä sijaitsee Kuhmon koillisosassa valtakunnan rajan läheisyydessä.  Matkaa Kuhmon 

kaupungin  keskustaan  tulee  kylältä  43  kilometriä  ja  valtakunnan  viralliselle  Vartiuksen 

rajanylitysasemalle 30 kilometriä. Kylän keskus sijaitsee Lentiirajärven rannalla ja asutus on siitä 

levinnyt järvenrannan mukaisesti laajemmalle (Kuva 6.). Kylän monet vesistöt ovatkin näkyvästi 

esillä kylän ympäristössä sekä kyläläisten hyötykäytössä. Asukkaita kylällä asuu vakituisesti noin 

180.

Lentiiran  kylän  pysyvämpi  asutus  kehittyi  1600-luvulla.  Tuolloin  kylällä  oli  pysyvää  asutusta 

kymmenessä  taloudessa.  Kylän  kehitys  keskeytyi  suurten  kuolonvuosien  aikana  1600-luvun 

loppupuolella ja seuraavat sata vuotta menivät kyläläisten sinnitellessä vaikeista ajoista. Tultaessa 

1750-luvulle  taloluku  ei  ollut  alueella  lisääntynyt,  mutta  tämän  jälkeen  kylän  kehitys  jatkui  ja 

tultaessa 1800-luvulle taloja oli 17 Lentiiran kylällä (Pesonen 2010: 23) Asukasluvultaan kylä alkoi 

muodostua nykyisen Lentiiran asutuksen mittoihin. Seuraavien vuosikymmenien tautiepidemiat ja 

nälkävuodet vaikuttivat kuitenkin osaltaan kylän kehitykseen.

Kuva 6. Lentiiran kylä Kuhmossa
©Kartat: Paikkatietoikkuna 2014
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Nykyisen Lentiiran kylän asumukset ja asukkaat kuuluivat laajempaan Lentuan kylään. Lentiira oli 

poikkeuksellinen Lentuan kulmankunta, koska siellä oli oma kirkko. Kirkon kinkeripiirit anoivat 

Lentiiran  alueen  erotettavan  omaksi  kappeliseurakunnaksi  jo  vuonna  1846.  Tähän  pyyntöön  ei 

kuitenkaan  tuolloin  vielä  saatu  hyväksyntää  Kuopion  tuomiokapitulilta  ja  näin  ollen  Lentiiran 

rajautuminen  omaksi  kyläksi  Lentuan  alaisuudesta  ei  vielä  toteutunut.  1870-luvulla  päätökseen 

saadussa isojaon yhteydessä myös Lentiiran kylä alkoi muotoutua nykyisen kylän kaltaiseksi. Taloja 

isojaon aikaisessa Lentiiran jakokunnassa oli yhteensä 23, joista osa oli kauan sitten perustettuja ja 

osa isojaon yhteydessä pystytettyjä. Isojaon yhteydessä kylän uudisasutus sai jälleen uutta virikettä, 

ja Lentiiran kylässä tapahtui nopeaa väestönkasvua ja kehitystä. Vuoden 1900 aikoihin kylässä oli 

noin  sata  kotitaloutta,  joissa  asui  yhteensä  noin  500  henkeä  (Heikkinen  2010:  46–60).  Näissä 

samoissa kasvun ja kehityksen merkeissä sujui Lentiiran kylän koko 1900-luvun alkupuoli  aina 

toisen  maailmansodan vuosiin  saakka.  Pääelinkeinona toimi  maanviljelys  ja  talot  elivät  pitkälti  

omavaraisen talouden turvin peltoja viljellen ja karjaa hoitaen.

Lentiiran kylän sijaitseminen lähellä  valtakunnan rajaa on tuonut  alueelle  oman piirteensä 

rajaseutuna  ja  erityisesti  talvisodan  aikana  tämä  asema  korostui.  Kuhmo  oli  yksi  talvisodan 

merkittävimpiä taistelualueita ja sodan tapahtumat vaikuttivat koko kunnan elämään. Neuvostoliiton 

sotajoukkojen  tullessa  rajan  yli  marraskuussa  1939,  mullistui  rajaseutukylien  ihmisten  kuten 

lentiiralaisten  elämä  hetkessä.  Asukkaiden  oli  lähdettävä  evakkoon  ja  kylä  koki  historiansa 

suurimmat aineelliset tuhot. Sodan loputtua evakkoon lähteneillä kylän asukkailla olosuhteet uuden 

elämän aloittamiseksi kotiseudulla olivat ankeat rakennusten ja muun omaisuuden ollessa täysin 

tuhoutuneita (Piirainen 2010: 78–80). Nämä sodasta seuranneet vastoinkäymiset eivät lannistaneet 

kylän  asukkaita  vaan  uudisrakentaminen  aloitettiin  heti  koko  kylän  yhteisvoimin.  Nämä 

sodanjälkeiset  vaativat  ajat  ovat yksi  syy kylän yhteistoiminnan ja -hengen muotoutumisessa ja 

nykyisen kylätoiminnan juuret.

Toiminta Lentiiran kylällä  on ollut  aktiivista  ja kylän asukkaita  monipuolisesti  palvelevaa 

1950-luvulta lähtien. Kylällä oli oma kyläkoulu, sekatavarakauppa, terveystalo sekä pankki. Lisäksi 

kylältä on ollut vuosien saatossa oma paloauto, kyläpoliisi kuin tienhoitolaitoskin. Vasta 1980- ja 

1990-luvuilla alkoivat maaseudun rakennemuutokset näkyä kylässä. Väkiluvun vähentyessä myös 

kysyntä  alkoi  laskea  eikä  kylän  omien  palveluiden  toiminta  ollut  enää  kannattavaa.  Kylän 

keskeisimmät paikalliset elämän ylläpitävät palvelut joutuivat tästä johtuen lopettamaan toimintansa 

yksi  toisensa jälkeen.  2000-luvun alkupuolella  tilanne huononi entisestään ja kylän toiminta on 

muutoksien seurauksina hiljentynyt huomattavasti siitä mitä se oli vielä 50 vuotta sitten (Suihko 

2010). Nykyisin kylältä löytyy vielä kaupan palvelut. Kyläkoulu lakkautettiin vuonna 2009. Koulun 
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entinen  keittolarakennus  toimii  nykyisin  kyläyhdistyksen  kylätalona  ja  kahviona.  Lisäksi 

rakennuksessa on terveydenhoidon itsehoitopiste (Kuva 7.).

Lentiiran  nykyisen  kyläyhdistyksen  edeltäjänä  toiminut  Lentiiran  kylätoimikunta  on  Kuhmon 

vanhimpia kylätoimikuntia. Sen perustava kokous pidettiin vuonna 1977. Keväällä 1995 Lentiiran 

kyläkokouksessa  päätettiin  kylätoimikunta  liittää  Lentiiran  kehittämisyhdistykseen  ja  näin 

kylätoimikunta  muuttui  viralliseksi  yhdistykseksi.  Nimi  muuttui  Lentiiran  kyläyhdistykseksi 

vuonna 1997. Kylän järjestötoiminta on kokonaisuudessaan monipuolista, sillä Lentiirassa toimii 

kyläyhdistyksen  lisäksi  Lentiiran  marttayhdistys,  urheiluseura  Lentiiran  Kiri,  Lentiiran 

kalastuskunta sekä metsästys- ja ampumaseura Lentiiran Jousi ry (Pirttijoki & Sauramäki 2010: 

309–341).  

Kuva 7. Lentiiran kylätalo ja kahviopuoti (Kuva: Matti Pesonen 2013)
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Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan  maakunta  käsittää  alueen,  joka  rajoittuu  etelässä  Keski-Pohjanmaan 

maakuntaan sekä Keski-Suomen maakuntaan ja pohjoisessa Lapin maakuntaan. Idässä maakunta 

rajoittuu Kainuuseen ja Pohjois-Savoon. Maakunnan laajuus ja monipuolisuus näkyy esimerkiksi 

siinä,  että  maakunnan  itäisimmässä  kunnassa  sijaitsee  yksi  Suomen  ja  Venäjän  välisistä  raja-

asemista. Läntinen osa maakunnasta on puolestaan Pohjanlahden rannikkoa. Maakuntaan mahtuu 

hyvin monenlaista luontoa sekä kulttuurierot maakunnan eri osissa ovat havaittavissa. Koillismaa 

(Kuusamo  ja  Taivalkoski)  ovat  luonnoltaan  verrattavissa  Itä-  ja  Koillis-Lapin  vaara-  ja 

tunturialueisiin, kun taas maakunnan eteläosa on osa Keski-Pohjanmaata vahvoine viljelyalueineen. 

Maakunnan  laajuudesta  johtuen  Pohjois-Pohjanmaalla  on  keskenään  hyvin  erilaisia  alueita  ja 

kuntia,  joita  maakunnassa  on  vuonna  2014  kuntaliitoksien  myötä  jäljellä  29.  Seutukuntia  on 

seitsemän,  joista  Oulun  seutukunnassa  asuu  yli  puolet  alueen  asukkaista.  Oulu  on  maakunnan 

keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkialueista. Seutukuntien rooli maaseudun 

kehittämisessä  on  keskeinen,  sillä  niiden  kautta  maaseudun  kehittämiseen  on  välitetty  eri 

kehittämishankkeita.  Elinkeinorakenne  on  Pohjois-Pohjanmaalla  poikkeuksellisen 

teollisuusvaltainen.  Maakunnan ongelmina ovat  nuorten ja naisten korkea työttömyys  erityisesti 

Oulun seudulla (Isolahti 2006: 17–18, 25).

Kylätoiminta  on  määritelty  Pohjois-Pohjanmaan  alueellisessa  maaseutuohjelmassa  yhdeksi 

maaseutukulttuurin painopistealueeksi (Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma 2011–2014: 4). Pohjois-

Pohjanmaalla  on  334  kylää,  joiden  rakenne  ja  toimintakulttuuri  eroavat  suuresti  toisistaan 

maakunnan  eri  osissa.  Erityisesti  Suomen  EU-jäsenyyden  aikana  kylien  toiminta  on  kehittynyt 

järjestäytyneeksi  ja  suunnitelmalliseksi  toiminnaksi.  Kylät  ovat  virallistaneet  asemansa 

rekisteröimällä  kyläyhdistyksensä  ja  laatimalla  kyläsuunnitelmia,  joilla  on  selkeä  yhteys 

kuntasuunnitteluun  ja  seutukuntien  kehittämisstrategioihin.  Pohjois-Pohjanmaalla  kylien  rooli 

palvelujen  järjestäjänä  ja  alueen  kehittäjänä  korostuu  maakunnan  syrjäisimmillä  alueilla,  joilla 

kuntien talous on heikoin ja poismuutto voimakasta.  Toisaalta  voimakkaasti  kasvavien alueiden 

kylien rooli korostuu alueen asukkaiden edunvalvojana ja paikallisen yhteisöllisyyden rakentajana. 

Kylät  toimivat  myös  paikallisen  kulttuurin  edistäjinä  ja  kulttuuripalvelujen  tuottajana.  Joillakin 

Pohjois-Pohjanmaan kylillä kyläyhdistykset toimivat yrittäjinä ja tuottavat palveluita oman kylän 

asukkaille (Isolahti 2006: 45).
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Koska  laajan  maakunnan  sisälle  mahtuu  hyvin  erilaisia  ja  monipuolisia  kyliä,  on  alueella 

monenlaista  kulttuuria  ja  perinteitä,  maakunnan  sisäisissä  kyläohjelmissa  pyritään  korostamaan 

kunkin  alueen paikallispiirteitä  ja  vahvuuksia.  Pohjois-Pohjanmaan alueella  toimii  viisi  Leader-

toimintaryhmää,  jotka  tekevät  suunnitelmallista  kehittämistyötä  maakunnan  maaseutualueilla. 

Maakunnallisesti kylien edunvalvojana toimii Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry. Lisäksi alueella toimii 

Pohjois-Pohjanmaan  MaaseutuFoorumi,  jossa  on  mukana  alueen  keskeiset  maaseudun  toimijat 

(Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma 2011–2014: 7–9).     

Raahen Vihannin alue

Vihanti sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa 50 kilometrin päästä Raahesta ja 85 kilometrin 

päästä Oulusta, maakunnan keskuksesta. Alue on Pohjois-Pohjanmaan läntistä osaa, Pohjanlahden 

rannikkoseutua  (Alpuan  kyläsivut  2013).  Vuoden  2013  alussa  Vihanti  liittyi  osaksi  Raahen 

kaupunkia. Raahen kaupungin väkiluku on noin 25 500, joista noin 3000 henkilöä asuu Vihannin 

alueella (Tilastokeskus 2014b).  Koko Raahen alueella (mukaan luettuna myös Vihanti) väestö on 

suhteellisen nuorta, kuten koko Pohjois-Pohjanmaalla (Taulukko 2.). Vihanti  on osa suomalaista 

ydinmaaseutua, joten maaseutualueiden rooli on ollut merkittävä alueen aluekehityksessä.

Taulukko 2. Raahen eri ikäluokkien asukasmäärä ja prosentuaalinen osuus koko väestöstä v.2013 
(Lähde: Tilastokeskus 2014b)

Vihannin alueella on ollut asutusta jo esihistoriallisena aikana, sillä vanhimmat asutuksen merkit 

löytyvät  yli  6000  vuoden  takaa.  Pysyvämpi  asutus  kehittyi  kuitenkin  noin  1500-luvun 

loppupuolella,  jolloin  ensimmäiset  viralliset  asukkaat  mainittiin  veroluetteloissa.  1600-luvulla 

kaskiviljelyn  ohella  tervanpoltto  oli  huomattava  tulonlähde  alueen  asukkaille.  Isovihan  aikana 

(1714–1721) vihollisen polttamien ja hävittämien rakennusten lukumäärä oli Pohjanmaan alueella 

huomattavasti  suurempi  kuin  muualla  Suomessa.  Vihannissa  tämä  koettiin  kaikissa  silloisissa 

kylissä: Alpuassa, Ilveskorvessa ja Vihannin kylässä, jotka kokivat suuria aineellisia tuhoja (Alpuan 

Ikä lukumäärä osuus (%)
0-14 v. 4922 19,3
15-64 v. 15712 61,6

65 v. tai yli 4897 19,2
N= 25 531
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kyläsivut  2013a).  Myöhemmin  Isojaossa  1770-luvun  loppupuolella  muodostettiin  jo  muutamia 

nykyisten tilojen kantatiloja. Asutuksen lisääntyessä uusia torppia syntyi lisää ja tultaessa 1900-

luvulle asutus oli vakiintunut lähes nykyiseen muotoonsa (Hirvilammi 2006).

Vihannin  yleisen  nykykehityksen  kannalta  tärkein  ajanjakso  alkoi  1950-luvulla,  jolloin 

Vihannin kaivos käynnisti toimintansa. Kaivosteollisuuden tulo paikkakunnalle toi alueelle paljon 

uusia  työpaikkoja  ja  näkyvyyttä.  Lampinsaaren  alueelle  syntyi  myös  oma  ”kaivoskylä”,  jonne 

muutti  uusia  asukkaita  kaivostöiden  ansiosta.  Vihannin  entinen  kunnanjohtaja  Leena  Mikkola-

Riekkinen (kirjallinen tiedonanto 5.12.2013) toteaakin kunnan kehityksestä, että 

”kunnan  tärkeimpänä  vahvuutena  oli  aikanaan  Lampinsaaren  sinkkikaivos,  joka  

loppui  1992.  Sen  jälkeen  oikeastaan  hiljainen  hiipuminen  alkoi  kunnan  talouden  

osalta, sillä kaivoshan toi kuntaan rahaa ja elinvoimaa. Korvaavaa teollisuutta ei  

saatu tilalle kaivoksen hiipumisen myötä ja vähän jämähdettiin. Vahvuuksina tietysti  

olivat  aikoinaan Raision (nykyisin  Pohjolan perunan) perunatehdas,  joka kunnan  

jälkeen on ollut  suurin työnantaja Vihannissa.  Vahvuuksia edelleen ovat  Vihannin  

harjun  pohjavesi,  jota  juodaan  myös  ympäristökunnissa  sekä  hyvät  tie-  ja  

junaliikenneyhteydet.  Vihannissa  peruspalvelut  ovat  aina  olleet  hyvät  sekä  

ympäristönhoito,  kylillä  on  esimerkiksi  omat  keräyspisteensä.  Myös  kuntalaisten  

hyvinvointiin on yhdessä kylien kanssa satsattu monin tavoin, esimerkiksi kylillä on  

hyvät hiihtoladut, ulkoilureitit ja luistelukaukalot. Aktiiviset toimijat eri kylillä ovat  

olleet aina Vihannin vahvuutena.” 

Kylätoiminta  ja  muu  yhdistystoiminta  on  varsin  aktiivisella  tasolla  Vihannissa.  Tästä  kertoo 

osaltaan sekin, että kaksi alueen kylää (Lampinsaaren ja Ilveskorven kyläyhdistykset) ovat saaneet 

Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä-maininnat. Lampinsaaren kylä oli myös mukana ProAgria Oulun 

maakunnallisessa Asu kylässä!  -hankkeessa.  Vihannin kylät  ovat  tehneet  paljon hanketoimintaa, 

joka  myös  näkyy  kylien  kehittämisessä.  Kylillä  on  esimerkiksi  tarkat  kyläsuunnitelmat,  jotka 

auttavat toiminnan kehittämisessä.

Vihannin  alueen  kylätoiminta  kuuluu  Nouseva  Rannikkoseutu  ry  kehittämisyhdistyksen 

toimintapiiriin, joka toimii seitsemän kunnan alueella Oulun ja Raahen seutukunnissa. Yhdistyksen 

toiminta  perustuu  Leader-  toimintaryhmätyöhön.  Rannikkoseudun  asukkaat  ovat  opetelleet 

käytännön kehittämistyötä erilaisissa hankkeissa. Kylätoiminta on varsin aktiivista, ja keskeisillä 

toimijatahoilla  on  halua  ja  kykyä  tehdä  yhteistyötä  ja  verkostoitua.  Seutukuntien 

kehittämiskeskukset,  kunnat  ja  viranomaiset  elävät  tiiviissä  kosketuksessa  toisiinsa,  mikä  on 

ominaista Rannikkoseudun kaltaisille pienehköille alueille. Hallinto ja käytäntö ovat toisilleen tutut. 
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Julkisen organisaation rinnalla toimii yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa 

aluekehittämistyössä, kuten Maasyke ry, maaseudun koulutus- ja tutkimusyksikköjä, oppilaitoksia 

ja  kyläyhdistyksiä.  Rannikkoseudun  koko  toimialueella  on  noin  80  kylää,  joista  monet  ovat 

kehittäneet toimintaansa rekisteröitymällä kyläyhdistyksiksi ja laatimalla kylä- tai kylien yhteisiä 

suunnitelmia. Toiminta-alueella on kylätoiminnan yhteenliittymiä kuten kunnallinen Raahen kylät 

ry ja maakunnallinen Pohjois-Pohjanmaan kylät ry. (Nouseva Rannikkoseutu 2009: 11, 37). Kaikki 

Vihannin kylät eivät vielä ole liittyneet Raahen Kylät ry:n jäseniksi, mutta osa kylistä jo kuuluu 

yhdistykseen.  Raahen  kylät  on  kuitenkin  tehnyt  päätöksen,  että  kaikki  Vihannin  kylät  tullaan 

ottamaan jäseniksi tulevaisuudessa. Yhdistyksessä on sovittu, että Vihannin kylät tekevät omissa 

yhdistyksissään päätökset liittymisestä  itsenäisesti  ja omaan tahtiin  (Nina Kurunlahti,  kirjallinen 

tiedonanto 3.12.2013).

Vihannin  kylätoiminta  koki  muutoksia,  kun  kunta  liittyi  osaksi  Raahen  kaupunkia.  Nyt 

Raahen ja Vihannin alueella toimii yhteensä 26 kylä- ja asukasyhdistystä, joista yhdeksän sijaitsee 

Vihannissa.   Alueen  kylätoiminnasta  Nouseva  Rannikkoseutu  ry:n  hankeaktivaattori  Nina 

Kurunlahti (2013) toteaa, että ”Vihannin kylillä on ollut paljon isoja kehittämishankkeita eli kylät 

ovat  melkoisen  aktiivisia.  Toki  kylätoiminnassa  on  aina  ne  omat  nousut  ja  laskut.”  Kylät  ovat 

tehneet  paljon  yhteistyötä  keskenään  jo  1990-luvun  puolivälistä  alkaen.  Tuolloin  kylien 

yhteishankkeina  toteutettiin  mm.  nuorten  leiritoiminnan  ja  leikkikenttätoiminnan  kehittäminen 

kaikille kylille. Tällä hetkellä on menossa kylien yhteinen Kinttupolku-hanke, jossa on rakennettu 

kylien läpi kulkeva retkeilypolku matkailijoita ja kylien asukkaita varten. Vihannin alueen kylillä on 

siis vahva perinne paikallisesta yhteistyöstä.  

Yhteistyötä on aloitettu jo myös Raahen kylä- ja asukasyhdistyksien kanssa, kun kuntaliitos 

toteutettiin vuoden 2013 alussa.  Kylät ottivat kantaa yhdessä mm. kuntien liittymissopimukseen 

sekä  toivat  esille  kylien  yhteiset  tavoitteet  ja  toiveet  kylien  roolista  uudessa  kunnassa. 

Kannanotossaan kylät ehdottivat lähidemokratian toteuttamista uudessa kunnassa ja tämä ehdotus 

sai  myönteisen  vastaanoton  myös  valtuuksissa.  Tämän  pohjalta  perustettiin  Lähidemokratia-

esiselvityshanke,  jonka  tarkoituksena  on  selvittää  mahdollisuutta  kehittää  kylille  Rovaniemen 

aluelautakuntamallin mukaista lähidemokratiaa.  
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Alpuan kylä

Alpuan kylän asutus on rakentunut männikköisen harjun ympärille ja harju näkyykin kaiken aikaa 

kylän  läpi  kulkiessa.  Alue  kuuluu  ydinmaaseudun  luokittelun  piiriin,  jonka  voi  huomata  kylän 

ympäristön  laajoista  peltomaisemista  ja  tiiviistä  asutusrakenteesta  (Kuva  8.). Kylä  sijaitsee  13 

kilometrin päässä entisen Vihannin kunnan keskustasta ja Raahen kaupunkiin matkaa tulee noin 50 

kilometriä (Alpuan kyläsivut 2013). Asukkaita kylällä on noin 450.

Kuva 8. Alpuan kylä Raahen Vihannista

Pysyvää  asutusta  Alpuassa  on  ollut  1560-luvulta  lähtien,  tuolloin  kylässä  eli  kolme 

talonpoikaistaloutta. Alusta alkaen kylä on ollut hyvää viljan, kuten rukiin ja ohran, viljelyaluetta. 

Isovihan  aikana  kylä  oli  autio,  mutta  1700-luvulla  alkoi  vilkas  uudisasutus  levitä  Alpuaan. 

Vuosisadan  loppuun  mentäessä  kylän  asutus  oli  noin  250  henkeä.  Tilat  olivat  kuitenkin  pieniä 

kruununtorppia ja uudistiloja, joissa asui kahdesta kolmeen samannimistä perhettä aina samassa 

talossa.  Vihannin  ja  Alpuan  alueet  ovat  olleet  historiansa  aikana  myös  hyvin  vilkasta 

muuttoliikealuetta.  !800-luvun  lopulla  kylää  koettelivat  nälkävuodet,  mutta  vuosisadan  kaksi 

viimeistä vuosikymmentä olivat kylässä nousun ja kehityksen aikaa. Asukasmäärä kasvoi ja kylälle 

tarvittiin  kansakoulu,  myös  maatalous  kehittyi  ja  monipuolistui  (Laitala  2005:  227–229).  Tämä 

tarkoitti  sitä,  että  kylässä  tarvittiin  lisää  viljelymaata,  joten  paikalliset  isännät  päättivät  kuivata 

kylän suurimman sekä Pohjois-Pohjanmaan suurimpiin kuuluvan Alpuanjärven pelloiksi.  Lisäksi 

©Kartat: Paikkatietoikkuna 2014
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järven läheisten  matalien  rantapeltojen kevättulvat  toivat  vahinkoa kyläläisille.  Järven kuivatus, 

joka  alkoi  1820-luvulla,  toi  1950-luvulle  saakka  Alpuan  ympäristöön  työtä  ja  hyvinvointia 

karjatalouden ja meijeritoiminnan kasvamisen myötä. Kuivauksen hyötynä ovat edelleen rantojen 

viljapellot sekä metsän hyvä kasvu.  (Laitala 2005: 103–108). Tämä koko kuivatusprosessi kesti yli 

sukupolvien  ajan,  joten  se on  hyvä osoitus  kylän  yhteishengestä  ja  toiminnasta  kylän  kaikkien 

asukkaiden etuja ajatellen.

Alkujaan Suur-Alpuan alueen kolme kylää Alpua, Lumimetsä ja Kuusirati erkanivat omiksi 

kyliksi ja nykyisen Alpuan kylän rajat muotoutuivat 1900-luvun alussa. Alpua kasvoi ja kehittyi 

itsenäiseksi  kyläksi.  Kylässä  toimi  kansakoulu,  posti,  meijeri  ja  neljä  kauppaa.  Lisäksi  kylällä 

toimivat  nuoriso-  ja  maamiesseurat.  Kunnan  terveydenhuolto  piti  lastenneuvolaa  joka  kylällä. 

Toiminnot olivat itsenäisen kylän tunnusmerkkejä. Vihannin kaivoksen perustaminen 1950-luvulla 

toi kylälle uusia asukkaita. Kuitenkin yhteiskunnan muutokset tuntuivat myös Alpuan kylällä, kun 

teollisuus  veti  maaseudun  asukkaita  kaupunkeihin.  Nykyään  kulkuyhteyksien  parantuminen  on 

vähentänyt  lähimuuttoa  työn  perässä  ja  nyt  jokaiselta  kylältä  käydään  töissä  lähikunnissa  ja 

kaupungeissa.  Kylän asukasmäärän huippu oli  1970-luvulla,  jolloin Alpuassa jaettiin postia 230 

talouteen. Nykyisin talouksia on noin 190. Kylän väestö on suhteellisen nuorta, kun sitä verrataan 

moniin  suomalaisiin  maaseutukyliin  (Taulukko  3). Maanviljelys  oli  kylän  pääelinkeinoja  vielä 

muutama vuosikymmen sitten,  mutta  1970-luvulla  säädetyn  pellonvarauslain  jälkeen  maatilojen 

määrä  romahti  Vihannin  alueella.  Nykyään  maatiloja  Alpuan  kylältä  löytyy  vielä  lähes 

parikymmentä,  mutta  tilojen  toiminta  on  muuttunut  sivuelinkeinojen  mukana 

monimuotoisemmaksi.  Maanviljelyn  ja  karjatalouden  rinnalle  on  tullut  mm.  tuotteiden 

jatkojalostusta, koneyrittämistä ja korjaamotoimintaa (Laitala 2005).      

Taulukko 3. Alpuan kylän väestö eri ikäluokissa (Lähde: Alpuan esittelydiat 2013)  

Ikä lukumäärä osuus (%)
0-6 v. 31 7
7 -13 v. 45 10
14-18 v. 41 9
19-65 v. 238 53
Yli 66 v. 95 21
N= 450
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Yrittäjyystoiminta on kylällä vahvaa ja paikalliset yritykset myös työllistävät hyvin kylän asukkaita. 

Yritystoiminta  liittyy  pääasiassa  kylän  vahvoihin  luonnonvaroihin,  mm.  turve-,  sora-  ja 

metsätuotantoon.  Kylän  nykyiset  palvelut  ovat  kauppa,  pankin  konttori  ja  yksityinen 

päivähoitotoiminta.  Kylän  alueelta  löytyy  myös  kunnan  ylläpitämä  hiihtomaja  ja  valaistu 

latuverkosto.  Maaseudun  perinteitä  ja  kotiseututyötä  pidetään  vahvasti  yllä  aktiivisella 

järjestötoiminnalla.  Kylältä  löytyvät  kylätoimintayhdistys,  kehitysyhdistys,  nuorisoseura, 

maamiesseura,  rauhanseura,  metsästys-  ja  kalastusseurat.  Kylätoimintayhdistys  rekisteröitiin 

yhdistykseksi vuonna 1998 ja kehitysyhdistys perustettiin vuonna 2012 koulukiinteistön ostamista 

ja hallinnointia varten (Alpuan esittelydiat 2013).

 Kuva 9. Alpuan kyläkeskuksessa sijaitsevat pankin konttori ja kauppa 

(Kuva: Esko Kotila 2014) 
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TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

 Tutkimusaineisto

Tutkimukseni kirjallisena lähdeaineistona ovat molempien kyläyhdistysten vuosikertomukset 1990-

luvulta  vuoteen  2013  asti  ja  tulevien  vuosien  toimintasuunnitelmat.  Aineistoina  olivat  myös 

tarkemmat hankeraportit Leader-hankkeista, joita on jo ollut ja joita on mahdollisesti tulossa kylille. 

Lentiiran kyläyhdistyksestä sain myös käyttööni yhdistyksen pöytäkirjoja vuodesta 2010 lähtien. 

Lisäksi  molemmilta  kyliltä  löytyivät  kyläläisten  itse  kirjoittamat  kyläkirjat,  jotka  täydensivät 

kylätuntemustani kylien historiasta ja kehityksestä. Näiden kirjallisten aineistojen avulla sain hyvin 

kattavan kuvan molempien kyläyhdistysten toiminnasta pitkältä aikaväliltä.

Empiiristä  tutkimusaineistoa  sain  kahdesta  kylien  yhteistapaamisesta  ja  ideointityöpajasta, 

joiden aikana kylät saivat tuoda esille omia ajatuksiaan kumppanuustoiminnan kehittämisestä kylien 

välille.  Työpajat  järjestettiin  kahtena  viikonloppuna,  1.2.-2.2.2014  Lentiirassa  ja  1.3.-2.3.2014 

Alpualla. Kylien tapaamiset mahdollistivat joustavalla tavalla toteuttaa tätä aineiston hankintaa ja 

ennen kaikkea tapaamisten aikana kyläläiset saivat tutustua toisiinsa, nähdä toistensa kyliä paikan 

päällä sekä yhdessä miettiä  mahdollisia jatkosuunnitelmia kylien yhteistyön osalta.  Tapaamisten 

järjestämiset sekä työpajojen suunnittelut tapahtuivat minun ja Nouseva Rannikkoseutu ry ja Elävä 

Kainuu Leader  ry-toimintaryhmien hankevastaavien toimesta,  lisäksi  molemmat  kylät  vastasivat 

omasta  kyläkohtaisesta  ohjelmastaan.  Näiden  kahden  tapaamisten  aikana  tein  myös  omaa 

osallistuvaa  havainnointia  molempien  kylien  tilanteesta,  kylätoiminnasta  sekä  kylien  alkavasta 

yhteistyöstä.  

Kylien  yhteistapaamisten  jälkeen  tein  molemmilla  kylillä  teemahaastatteluita  kyläläisille. 

Lentiirassa haastattelin neljää kyläläistä ja Alpuassa haastatteluita tein kuusi, yhteensä haastateltavia 

kyläläisiä  oli  kymmenen.  Lentiiralaisten  haastattelut  tein  29.3.2014  ja  haastattelut  järjestettiin 

heidän  kylätalolla.  Alpualaisten  haastattelut  suoritin  9.4.2014  heidän  kyläkoulunsa  tiloissa. 

Haastattelut koskivat työni kolmea pääteemaa: kylätoimintaa, kylien asemaa kuntien kehittämisessä 

sekä kylien välinen kumppanuustoiminta (LIITE 1). Haastatteluiden avulla sain kuulla kyläläisten 

omia ajatuksia näistä kaikista teemoista ja syventää kirjallisten tutkimusaineistojen tietoa. Lisäksi 

tärkeää  oli  kerätä  kyläläisten  kokemuksia  kylien  yhteistyön  osalta.  Tein  myös  kolme 

asiantuntijahaastatteluita  tavoittamilleni  kuntien  edustajille  saadakseni  lisätietoa  kylien  asemasta 

kuntien kehittämisessä ja syventääkseni  kuntien kirjallisia kehittämisstrategioita. Haastattelut sain 

kahdelta  Kuhmon  kunnan  edustajalta  ja  yhdeltä  Raahen  kaupungin  edustajalta.  Haastattelut 
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toteutettiin vuoden 2014 helmi-huhtikuun välisenä aikana puhelu- ja sähköpostihaastatteluina sekä 

yksi haastattelu tehtiin paikan päällä haastattelemalla.      

Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen lähtökohtana oli kehittää yhteistyötä kahden eri maakunnissa sijaitsevan kylän välille. 

Tämä yhteistyön kehittäminen pohjautuu tutkijan ja tutkimuskohteina olevien kyläläisten väliseen 

vuorovaikutteiseen suunnitteluun, koska osallistuin tutkijana aktiivisesti  myös itse näiden kylien 

vierailujen ja työpajojen järjestämiseen yhdessä Leader-toimintaryhmien vetäjien kanssa. Lisäksi 

tarkoituksena oli  tarkastella  kylätoiminnan kokonaisvaltaista  merkitystä  kylien toiminnassa  sekä 

ottaa  selvää  kylien  asemasta  kuntien  omassa  strategisessa  kehittämisessä.  Tutkimus  pohjautuu 

kolmeen  tutkimusmenetelmään,  joista  laadullista  sisällönanalyysiä  käytän  kyläyhdistyksien 

toimintaan  liittyvien  kirjallisten  tutkimusaineistojen  kuvausten  laadintaan  sekä  myös  kuntien 

kehittämisstrategioiden  analyyseihin,  ideointi-  ja  työpajatyöskentelyä  kylien  tutustuttamiseen  ja 

kumppanuustoiminnan  suunnitteluun  sekä  näistä  saatujen  aineistojen  pohjilta  suunniteltua 

teemahaastattelua Alpuan ja Lentiiran kyläläisille. Kylien vierailujen aikana tein myös osallistuvaa 

havainnointia,  jonka  avulla  sain  enemmän  omaa  kokemusta  ja  näkemystä  kylien  toiminnasta. 

Kaikki edellämainitut tutkimusmenetelmäni ovat kvalitatiivisia ja näin ollen myös kaikessa niiden 

avulla keräämässäni tutkimustiedossa korostan tiedon laadullista puolta. 

Tuomi ja Sarajärvi (2002: 87) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin 

yleistyksiin,  vaan siinä pyritään kuvaamaan jotain  ilmiötä  tai  tapahtumaa,  ymmärtämään tiettyä 

toimintaa  tai  antamaan  teoreettisesti  mielekäs  tulkinta  jollekin  ilmiölle.  Tutkimustyypiltään 

laadullinen tutkimus on empiiristä, ja tutkimuksessa on kyse empiirisen analyysin tavasta tarkastella 

havaintoaineistoa  ja  argumentoida  (Tuomi  ja  Sarajärvi  2002:  21).  Osallistuvuus  on  keskeistä 

suurelle osalle kvalitatiivista tutkimusta. Kenttätyö on erityinen tapa päästä enemmän tai vähemmän 

lähelle tutkittavia ja saada esille tutkittavien oma näkökulma (Eskola ja Suoranta 1998: 16). Myös 

tässä  tutkimuksessa  erityisesti  työpajatyöskentely ja  kylien  yhteistapaamiset  toivat  kylät  lähelle 

tutkijaa sekä toisiansa.   

Hirsjärvi ym. (2009: 163–164) ovat omassa teoksessaan tiivistäneet laadullisen tutkimuksen 

keskeisimpiä  piirteitä  metodikirjallisuudessa  esitetyistä  piirteistä.  Heidän  mukaansa  ehkä 

tärkeimpänä kokoavana piirteenä voidaan sanoa se, että tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista 

tiedon  hankintaa,  ja  aineisto  kootaan  luonnollisissa  tilanteissa.  Tutkimusaineistoa  pyritään 

tarkastelemaan  monitahoisesti  ja  yksityiskohtaisesti.  Aineiston  hankinnassa  suositaan  metodeja, 

joissa  tutkittavien  näkökulmat  ja  oma  ääni  pääsevät  esille.  Tutkimus  toteutetaan  joustavasti  ja 
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suunnitelmia  muutetaan  olosuhteiden  mukaan.  Jokainen  tutkimustapaus  on  ainutlaatuinen  ja 

aineistoa  tulkitaan  sen  mukaisesti.  Laadullisessa  tutkimuksessa  on  tärkeää,  että  informanttina 

toimivat henkilöt tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on omakohtaista 

kokemusta asiasta (Tuomi ja Sarajärvi 2002: 88). Laadullinen tutkimuksen luonne sopikin hyvin 

tähän tutkimukseen, koska tutkittavana olivat kahden eri kylän asukkaat sekä heidän näkökulmansa 

ja toiveensa kyliensä kehittämisestä. Lisäksi tutkimuksen kulku oli mahdollista tapahtua joustavasti 

ja tilannekohtaisesti,  mikä on eduksi työskennellessä vaihtelevan ihmisjoukon kanssa. Ketään ei 

haluttu sitoa mihinkään, vaan kaikki tapaamiset sujuivat vapaaehtoisuuden pohjalta. Seuraavaksi 

käyn tarkemmin läpi käyttämiäni tutkimusmenetelmiä teoriassa sekä niiden toteutusta tässä omassa 

tutkielmassani. Arvioin myös menetelmien toimivuutta tämän tutkielman kannalta. 

Sisällönanalyysi kirjallisten strategioiden kuvaus- ja anaalyysimetodina

Sisällönanalyysi  on  perusanalyysimenetelmä,  jota  voidaan  käyttää  kaikissa  laadullisissa 

tutkimuksissa. Sen avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta, koska sitä voidaan käyttää niin 

yksittäisenä metodina kuin myös väljänä teoreettisena kehyksenä tutkimukselle (Tuomi ja Sarajärvi 

2002:  93).  Sisällönanalyysi  sopii  hyvin  kirjallisen  materiaalin  analysointiin  ja  tämän  vuoksi  se 

toimii yhtenä tutkimusmenetelmänä myös tässä tutkimuksessa. Käytän tätä metodia kyläyhdistysten 

toimintasuunnitelmien  ja  -kertomuksien  sanallisen  kuvauksen  tekemiseen  sekä  myös  kuntien 

kehittämissuunnitelmien analysointiin.

Sisällönanalyysillä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä sanallinen kuvaus tiivistetyssä ja 

yleisessä  muodossa.  Sisällönanalyysillä  saadaan  kerätty  aineisto  kuitenkin  vain  järjestetyksi 

johtopäätösten tekoa varten (Grönfors 1982; Tuomi ja Sarajärvi 2002: 105). Tuomen ja Sarajärven 

mukaan  aineiston  tulkinta  ja  johtopäätökset  voivat  jäädä  keskeneräisiksi,  jos  tutkija  esittää 

analyysin avulla saamansa järjestetyn tiedon suoraan tuloksina ilman sen suurempia pohdintoja. 

Tämän  vuoksi  menetelmällä  tehtyjä  tutkimuksia  on  usein  myös  kritisoitu.  Tässä  tutkimuksessa 

pyrin  tekemään  sisällönanalyysin  avulla  kattavan  kuvauksen  kyläyhdistyksien  toiminnasta  ja 

nostamaan esille näistä toimintakertomuksista ne merkittävimmät asiat, joita kylätoiminta on tuonut 

vuosien saatossa molempiin kyliin. Pyrin päätelmissäni pohtimaan näiden toimintakuvausten avulla 

kylätoiminnan  merkitystä  kyläläisille.  Lisäksi  tätä  tekemääni  kuvausta  syvennän  kyläläisten 

haastatteluilla.  Menetelmänä  sisällönanalyysi  on  toki  väljä,  mutta  se  soveltuu  hyvin  erilaisten 

muistioiden  ja  toimintakertomuksien  analyyseihin.  Se  antaa  tutkijalle  vapaat  kädet  tuoda  esille 

tutkimusaineistosta  omaan tutkimukseen sopivaa tietoa.          
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Työpajatyöskentely kumppanuustoiminnan osallistavana ideointimetodina

Työ-  ja  suunnittelupaja  on  yksi  vuorovaikutteisen  suunnittelun  perustyökaluista.  Sen 

perusajatuksena on pohtia ja löytää yhdessä keskustellen kehittämistavoitteita sekä miettiä kuinka 

näihin  tavoitteisiin  päästään.  Suunnittelupaja  on  tilaisuus,  jossa  osallistujat  keskustelevat 

pienryhmissä ja keskustelua johtaa joko puheenjohtaja, ennalta laadittu kysymyslista tai molemmat. 

Pajassa  pyritään  ratkaisemaan ennalta  määriteltyyn  aiheeseen liittyviä  ongelmia  ja  heikkouksia. 

Pajassa ideoidaan ja otetaan aktiivisesti  kantaa muiden ryhmäläisten esittämiin huomioihin sekä 

perustellaan  omia  näkökulmia.  Pajassa  arvioidaan kriittisesti  käsillä  olevaa  valmista  tietoa  sekä 

jalostetaan  ja  tuotetaan  uutta  tietoa.  Työpajojen  sisältö  ja  toimintatapa  on  syytä  muokata  aina 

tapauskohtaisesti  pajaan  osallistuvien  tahojen  tarpeiden  ja  kykyjen  mukaan.  Parhaimmillaan 

pajatyöskentely on silloin, kun sen teemat ja tavoitteet asetetaan esimerkiksi kylien kehittämisessä 

kohdealueen asukkaiden omista  lähtökohdista  ja  tarpeista  käsin.  Jos  pajassa  käsiteltävä  asia  on 

kyläläisille entuudestaan tuttu ja ajankohtainen, siihen on helpompi ottaa kantaa (Kuikka 2004: 13–

14).

Suuren  osallistujajoukon  jakaminen  pienryhmiin  parantaa  huomattavasti  pajan  toimintaa. 

Osallistujat saavat itse omatoimisesti järjestäytyä ryhmiin oman mielenkiinnon ja asiantuntemuksen 

mukaan.  Ryhmäkoko  olisi  suotavaa  pitää  melko  pienenä,  ihanteellisin  ryhmäkoko  on  neljästä 

viiteen henkilöä. Ryhmäkoko ei saisi ylittää kymmentä henkilöä, sillä ryhmäkoon kasvaessa kasvaa 

myös tyhjän informaation, ristiriitojen ja dominoivien persoonien merkitys. Lisäksi suuremmissa 

ryhmissä  saattaa  hiljaisemmat  persoonat  helpommin  jäädä  sivuun  eikä  kaikkien  mielipiteet  ja 

ajatukset pääsevät näin esille. Pajan toteuttamiseen on varattava aikaa vähintään kahdesta kolmeen 

tuntia, missä ajassa on mahdollista toteuttaa yleiseen ideointiin tähtäävä paja.Pajatyöskentelyssä on 

tärkeää  kirjata  kaikki  esille  nousseet  ajatukset  muistiin.  Pajasta  saadut  tulokset  on hyvä  kirjata 

yhteen  ja  tiedottaa  työpajojen  jälkeen  kaikille  mukana  olleille  sekä  pajan  ulkopuolella  olleille. 

Avoimuudella  ja tiedon kululla  koko pajaprosessin aja  varmistetaan pajan idean ja merkityksen 

välittymisen kaikille alueen osapuolille (Kuikka 2004: 14–16).

Työpajatyöskentely  on  parhaimmillaan  kansalaisosallisuutta,  suunnittelun  osallisten  välistä 

vuorovaikutusta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Pajan vahvuus perustuu siihen osallistuvien 

henkilöiden  yhteistyöhön  keskustelun  muodossa.  Pajatoiminnan  keinoin  on  mahdollista  päästä 

syvälliseen eri osapuolten väliseen tiedon vaihtoon, eri näkemysten ymmärtämiseen, välittömään 

palautteen  antamiseen  sekä  pitkäjänteiseen  yhteistyöhön.  Pienissä  työskentelyryhmissä  on 

mahdollista  kannustaa  luovaan  ajatteluun  ja  turvata  siten  työskentelyn  tasa-arvoisuus.  Ennen 
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kaikkea pajatyöskentelyllä on mahdollista päästä kylien kehittämisessä käsittelemään niitä aiheita, 

jotka ovat paikallisten asukkaiden yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita (Kuikka 2004: 16).

Kylien  välistä  kumppanuustoimintaa  lähdettiin  tässä  tutkielmassa  kehittämään  sovelletulla 

työpajatyöskentelyllä,  joka  toteutettiin  kahden  kylävierailun  aikana. Työpaja  valikoitui 

tutkimusmenetelmäksi  sen  joustavan  luonteen  perusteella,  koska  tarkoituksena  oli  katsoa  hyvin 

vapaamuotoisesti  miten  kumppanuustoiminta  lähtisi  liikkeelle  kylien  kesken.  Kylien  tapaamisia 

lähtivät tukemaan Nouseva Rannikkoseutu ry Leaderin Yhteisöhautomo-hanke sekä Elävä Kainuu 

Leader  ry:n  Kainuun  teemakylähanke,  jotka  auttoivat  kylien  matka-  ja  majoitusjärjestelyissä. 

Lisäksi  näiden  molempien  hankkeiden  vetäjät  toimivat  työpajoissa  puheenjohtajina.  Aluksi 

kyläyhdistysten edustajien kanssa sovittiin kylien yhteiset tapaamiskerrat, jotka tapahtuivat vuoden 

2014  helmi-  ja  maaliskuun  ensimmäisinä  viikonloppuina.  Viikonloppu  on  paras  ajankohta 

vierailuiden järjestämiseen, jotta mahdollisimman moni kiinnostunut pääsisi osallistumaan. Tämän 

jälkeen  molemmat  kylät  saivat  itse  suunnitella  oman  kyläohjelmansa  vierailevalle  kylälle. 

Tapaamisten toinen päivä käytettiin ideointi- ja työpajatyöskentelyyn.

Ensimmäisessä  kylävierailussa  Alpuan  kyläläiset  tulivat  tutustumaan  Lentiiran  kylään  ja 

kyläyhdistyksen toimintaan (Kuva 10.).  Alpuasta  saatiin tälle vierailulle mukaan kahdeksan eri-

ikäistä kyläläistä. Lentiiran kyläläisiä oli viikonlopun aikana mukana noin 20. Vierailun kulku eteni 

lauantaina  lentiiralaisten  suunnitteleman  ohjelman  mukaan,  Alpuan  kyläläiset  saivat  tutustua 

lentiiralaisiin,  kylän  ruokaperinteisiin  sekä  itse  kylään  kyläkierroksen  aikana.  Kävimme  myös 

tutustumassa  30  kilometrin  päässä  olevaan  Vartiuksen  valtakunnallisen  raja-aseman  toimintaan, 

koska itärajan merkitys on suuri Lentiiran kylän elämässä. Sunnuntaina aamupäivä käytettiin kylien 

yhteiseen  ideointiin  ja  ajatuksien  vaihtoon vapaan keskustelun  muodossa,  jota  riittikin  moneksi 

tunniksi. Koska kyseessä oli kylien ensimmäinen tapaaminen, tilaisuus haluttiin pitää vielä hyvin 

vapaana  tutustumisena.  Kyläyhdistysten  puheenjohtajat  esittelivät  aluksi  vuorollaan  oman 

kyläyhdistyksensä toimintaa ja aikaisempien kylähankkeiden saavutettuja tuloksia. Tämän jälkeen 

kyläläiset  saivat  kertoa  ajatuksiansa,  joita  toisen  kylän  toiminta  herätti  sekä  tehdä  kysymyksiä 

toisillensa.  Jo  ensimmäinen  kylävierailu  osoitti,  että  kylät  viihtyivät  hyvin  keskenään,  vilkasta 

keskustelua  syntyi  ja  yhteisiä  ajatuksia  löytyi  myös  jatkoa  ajatellen,  joista  päätettiin  jatkaa 

keskustelua toisen kylävierailun yhteydessä.
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Toisessa  kylävierailussa  Alpuassa  oli  18  kyläläistä   mukana  Lentiirasta,  mukana  oli  myös 

henkilöitä,  jotka  eivät  olleet  mukana  kylien  ensimmäisessä  tapaamisessa.  Myös  alpualaisten 

joukossa  oli  paljon  kyläläisiä,  jotka  eivät  olleet  päässeet  mukaan  Lentiiran  vierailulle.  Toisen 

viikonlopun aikana oli  mukana molemmista  kylistä  yhteensä noin 45-50 henkilöä.  Myös tämän 

vierailun  kulku  oli  hyvin  suunniteltu  Alpuan  kylän  toimesta.  Lauantai  oli  Alpuan  kylään 

tutustumista  powerpoint-esitysten  muodossa.  Erityisesti  lentiiralaisia  kiinnosti  Alpuan  entisen 

kyläkoulun  uusi  CHP-voimalaitos,  johon  tutustuttiin  koulutilojen  esittelykierroksen  aikana 

tarkemmin.  Vihannin  kylien  yhteisestä  retkeilyreitistö-hankkeesta  oli  tullut  paikalle  hankkeesta 

vastaava henkilö, joka kertoi ja esitteli retkeilyreittiä kuvien kautta. Sunnuntaina oli aamupäivällä 

vuorossa  kyläkierros,  jonka  aikana  lentiiralaiset  saivat  tutustua  konkreettisesti  Alpuan  kylään. 

Kyläkierroksen jälkeen pidettiin parin tunnin mittainen kylien yhteistyötä koskeva ideointityöpaja. 

Työpajassa puheenjohtajina toimineet hankevastaavat pyysivät jokaisen paikalla olevan kertomaan 

ne asiat, jotka olivat jääneet toisesta kylästä parhaiten mieleen näiden kahden vierailun aikana sekä 

ajatuksia siitä,  mitä kylät  voisivat lähteä yhdessä kehittämään tulevaisuudessa. Nämä työpajassa 

esille nousseet asiat kirjattiin ylös ja niistä tehtiin kirjallinen muistio, joka lähetettiin sähköpostin 

kautta kaikille osallistujille. 

Kylien yhteistapaamisten aikana tein myös osallistuvaa havainnointia. Eskolan ja Suorannan 

(1998:  98) mukaan  osallistuvalla  havainnoilla  tarkoitetaan  aineiston  keruutapaa,  jossa  tutkija 

osallistuu tutkimansa yhteisön toimintaan.  Kylien yhteistapaamissa pääsin mukaan näkemään ja 

kokemaan  kylien  toimintaa  molemmissa  kylissä.  Lisäksi  keskustelujen  ja  uusien  tuttavuuksien 

Kuva 10. Alpualaisten kylävierailu Lentiirassa (Kuva: Anne 
Huotari 2014)
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kautta  sain  sellaista  konkreettista  lisätietoa  kylistä  ja  kyläläisistä,  jota  ei  välttämättä  ilmene 

valmiissa kirjallisissa dokumenteissa. 

Tässä  tutkimuksessa  työpajatyöskentelyä  sovellettiin  hyvinkin  paljon  sopimaan 

yhteistapaamisten avoimeen  ilmapiiriin.  Pajatyöskentelyä  ei  haluttu  lähteä  viemään  liian 

”viralliseen” suuntaan, ja tämän vuoksi ensimmäinen työpaja olikin lähinnä pelkästään kyläläisten 

keskinäistä vapaata keskustelua. Toisen kylävierailun yhteydessä toteutettu työpaja oli lähempänä 

ns.  oikeaa  pajatyöskentelyä,  keskustelua  ohjattiin  enemmän  pysymään  kylien  yhteistyön 

suunnittelussa. Tämä järjestely toimikin hyvin jälkeen päin katsottuna, kylät olivat saaneet tutustua 

paremmin toisiinsa ja kyläläiset olivat selvästi miettineet kylien yhteistyömahdollisuuksia näiden 

kahden työpajan välisenä aikana. Parhaan lopputuloksen kuitenkin saisi, jos työpajoja ja tapaamisia 

voitaisiin  järjestää  useamman  kerran  pidemmällä  aikavälillä.  Lisäksi  ensimmäinen  tapaaminen 

Lentiirassa tuli ehkä liian lyhyellä varoitusajalla, joka saattoi verottaa osallistujien määrää Alpuan 

kylästä.       

Teemahaastattelut kylien aktiivitoimijoille

Tutkimuksessa käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua kymmenessä Alpuan ja Lentiiran kylien 

aktiivitoimijoiden  haastattelussa.  Teemahaastattelut  ovat  olleet  viime  vuosien  aikana  hyvin 

suosittuja menetelmiä tutkimuksissa. Eskola ja Suoranta (1998: 87) näkevät suosion johtuvan siitä, 

että menetelmänä teemahaastattelut ovat avoimia, vastaajat pääsevät halutessaan puhumaan varsin 

vapaamuotoisesti,  jolloin  kerätyn  materiaalin  voi  katsoa  edustavan  vastaajien  puhetta  itsessään. 

Teemahaastatteluista  puuttuu  strukturoidun  kyselylomakkeiden  kaavamaisuus.  Lisäksi 

teemahaastatteluissa käytettävät teemat takaavat sen, että jokaisen haastateltavan kanssa on puhuttu 

samoista  asioista.  Teemat  muodostavat  myös  valmiin  konkreettisen  kehikon,  jonka  avulla 

haastatteluaineistoa voi lähestyä analyysivaiheessa jäsentyneesti. 

Teemahaastattelu  on  lähempänä  strukturoimatonta  kuin  strukturoitua  haastattelua.  Siitä 

puuttuu lomakehaastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys, mutta se ei ole 

täysin  vapaa  niin  kuin  syvähaastattelu  (Hirsjärvi  ja  Hurme  2011:  48).  Puolistrukturoidussa 

haastattelussa  kysymykset  ovat  kaikille  samat,  mutta  valmiiden  vastausvaihtoehtojen  sijaan 

haastateltava saa vastata omin sanoin. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit, keskeiset teema-

alueet, on etukäteen määrätty. Kysymykset eivät ole muotoiltu sanatarkasti, vaan haastattelu etenee 

teemojen  ympärille  tehdyn  tukilistan  mukaan.  Lisäksi  kysymysten  järjestystä  voidaan  muuttaa 

alkuperäisestä sekä tehdä tarvittaessa tarkentavia lisäkysymyksiä (Eskola ja Suoranta 1998: 86). 

Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa 

merkitykset  ovat  keskeisiä  (Hirsjärvi  ja  Hurme  2011:  48).  Teemahaastattelussa  pyritäänkin 
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löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun mukaisesti. 

Periaatteessa  etukäteen  valitut  teemat  perustuvat  tutkimuksen  viitekehykseen  eli  tutkittavasta 

ilmiöstä jo tiedettyyn tietoon (Tuomi ja Sarajärvi 2002: 77-78).

Haastattelut  suoritettiin  molemmilla  kylillä  maalis-  ja  huhtikuussa  2014.  Vastaajia  oli 

yhteensä  kymmenen,  joista  kuusi  oli  Alpuan  kylältä  ja  neljä  Lentiiran  kylältä.  Haastatteluiden 

teemat koskivat tutkielmani kolmea pääteemaa, joiden pohjalta myös haastatelurunko muotoutui 

(LIITE 1). Haastateltavat valikoituivat kylien toimijoiden keskuudesta siten, että kyläläiset saivat 

itse päättää keitä heidän kylältä haastatellaan. Tästä johtuen  passiivisempien kyläläisten äänet eivät 

päässeet  esille  tässä  tutkielmassa,  mutta  lähes  kaikki  haastateltavat  toimivat  aktiivisesti  oman 

kylänsä kyläyhdistyksessä tai olivat muussa kylän järjestötoiminnassa mukana. Tämä takasi heidän 

omakohtaisen  kokemuksensa  tuoman  tiedon  kylätoimintaan  liittyvissä  asioissa.  Menetelmänä 

haastattelu  oli  sopiva  tähän  tutkimukseen,  haastatteluiden  avulla  sain  tarkennettua  kirjallisia 

tutkimusaineistoja. Kyläläiset saivat myös arvioida omien kokemustensa kautta Alpuan ja Lentiiran 

kylien yhteistyötä, kun haastattelut suoritettiin kylävierailuiden jälkeen. Haastatteluiden sopiminen 

vie oman aikansa, mutta itse haastattelut sujuivat nopeasti. Tärkeää oli antaa kyläläisten oman äänen 

päästä kuuluville, koska he ovat oman kylänsä parhaita asiantuntijoita.     
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KYLÄTOIMINTA KYLIEN AKTIIVISUUDEN ILMENTÄJÄNÄ

Kylätoiminnalla  on iso merkitys  siihen,  kuinka  elävänä ja  toiminnallisena  kylät  pysyvät.  Tässä 

luvussa  käyn  läpi  Lentiiran  ja  Alpuan  kylien  kyläyhdistyksien  toimintaa,  jota  kylillä  on  ollut 

vuosikymmenien  ajan.  Haluan  tuoda  esille  miten  monipuolista  kylätoiminta  voi  olla  ja  miten 

tärkeää se on niin sosiaalisesti kuin fyysisesti kylien asukkaille. Ensiksi luon katsauksen molempien 

kylien toimintaan toimintakertomuksista tekemieni kuvausten kautta, jonka jälkeen syvennän tätä 

kirjallista lähdemateriaalia kyläläisten haastatteluiden avulla.   

Lentiiran kyläyhdistyksen toimintakertomuksien kuvaus

Lentiiran kyläkirjassa kuvaillaan kylätoiminnan alkuaikoja 1970- ja 1980-luvuilta alkaen. Jo silloin 

Lentiiran  kylän  kylätoimikunta  on  pyrkinyt  aktiivisesti  toiminnallaan  parantamaan  koko  kylän 

elämää ja olosuhteita. Jo aivan toiminnan alkuvuosina 1970-luvun lopulla nostettiin näkyviin kylän 

ongelmia,  joihin  toivottiin  parannusta.  Näitä  olivat  mm.  terveydenhoitajan  viran  täyttäminen, 

kaatopaikkaongelma sekä siihen liittyviin jätevesien vaikutukset lähiympäristöön ja leirintäalueen 

rakentaminen  sekä  kyläkahvilan  perustaminen  turisteja  varten.  Myös  Lentiiran  kyläpäivien 

järjestäminen  alkoi  toiminnan  alkuajoilta  lähtien.  Aktiivisella  kylätoiminnalla  on  kylässä  hyvin 

pitkät  perinteet.  Alkuvuosina keskityttiin  myös yleisesti  kylän paikallisten asumis-  ja elinolojen 

parantamiseen mm. uuden rivitalon rakentamisen muodossa, leikkikenttätoiminnan aloittamisessa 

sekä  tienvalaistuksien  ja  nopeusrajoitusten  saamisella  kylän  keskustaan.  Kylän  matkailuimagoa 

lähdettiin rakentamaan aluksi osallistumalla valtakunnalliseen matkailuideakilpailuun 1980-luvun 

lopulla, josta tuli myös menestystä kylälle. Tämä alkoi lisätä matkailijoiden kiinnostusta Lentiiraa 

kohtaan ja lisäsi kylällä matkailuyritysten toimintaa (Pirttijoki & Sauramäki 2010).

Kylätoimikunta  virallistettiin  rekisteröidyksi  yhdistykseksi  vuonna  1996.  Toiminta  jatkui 

tämän  jälkeen  aktiivisena  perinteisenä  kylätoimintana.  Kylältä  järjestettiin  myös  opinto-  ja 

tutustumiskäyntejä  Kuhmon paikallisin  yrityksiin  ja  tällä  tavoin pyrittiin  tuomaan tutuksi  oman 

kunnan  palveluita.  Yhdistys  osallistui  myös  aktiivisesti  erilaisille  kylätoimintapäiville  sekä 

-messuille.  Lähiympäristön hoitaminen jatkui  esimerkiksi  talojen pihapiirien siistimisellä  ja  ala-

asteen pihamaan kunnostuksella. Suurempien tapahtumien järjestäminen alkoi 2000-luvun alussa. 

Kyläyhdistys  yhdessä  paikallisen  Martta-seuran  kanssa  vastasivat  Maailman  suurin  tervahauta 

tapahtuman järjestämisestä  Lentiiran  lomakylän  alueella  vuonna 2000.  Tapahtuma sai  huomiota 

osakseen,  ja  matkailijoita  kävi  runsaasti  ihmettelemässä  suuren  tervahaudan  sytyttämistä  ja 
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polttamista reilun viikon ajan kestäneessä tapahtumassa. Paikalliset matkailuyrittäjät korostavat yhä 

tuon tapahtuman merkitystä kylän matkailuimagolle. Kyläyhdistyksen 2000-luvun loppupuoli sujui 

rauhallisimmissa  merkeissä,  mutta  kuitenkin  koko  ajan  jatkuvana  toimintana.  Kyläläisille 

järjestettiin yhteisiä tapahtumia kuten ulkoilupäiviä ja patikkaretkiä sekä äitienpäiväjuhlia. Myös 

jouluisin koko kylän väki kokoontui toimintavuoden päättävään yhteiseen joulujuhlaan. Juuri nämä 

yhteistapahtumat  ovat  olleet  aina  suurimmassa  suosiossa  kyläläisten  keskuudessa  ja 

osallistujamäärät ovat korkeimmat. Kuitenkin huoli kyläkoulun säilymisestä toimivana nousi esille 

vuonna 2008, koska ensimmäiset merkit koulutoiminnan loppumisesta olivat tuolloin jo näkyvissä. 

Kun vuonna 2009 tuli  lopulta päätös kyläkoulun lakkauttamisesta,  oli  se kyläläisille suuri 

pettymys.  Huoli  kylän  säilymisestä  toimivana  nousi  esille  kyläläisten  keskuudessa  koulun 

loppumisen vuoksi. Koulun loppuminen oli merkittävä käännekohta, joka sai kyläläiset miettimään 

kylätoiminnan viemistä enemmän kohti ohjelmallisempaa hankekehittämistä ja turvata sitä kautta 

oman  kylän  toiminnan  jatkumista  aktiivisena.  Kylätoiminta  jatkui  kaikesta  huolimatta  yhä 

perinteisesti, kylällä pidettiin tapahtumia sekä järjestettiin perinteisesti ympäristön siivoustalkoita. 

Lisäksi  järjestettiin  mm.  maahanmuuttajien  päivä  Lentiirassa,  jonka  tarkoituksena  oli  tuoda 

paikallista kylätoimintaa ja -elämää Kuhmon maahanmuuttajien tietoisuuteen. Vuoden 2010 aikana 

kyläyhdistys osallistui useaan kertaan Änättikosken kalastusalueen talkoisiin, joiden tarkoituksena 

oli saada alue virkistyskalastajia suosivaksi.

Vuonna  2009  alkoivat  ensimmäiset  kyläyhdistyksen  perustamat  Leader-hankkeet,  joiden 

tarkoituksena  oli  kylän  kulttuuriperinnekohteiden  säilyttäminen  sekä  kiinnostuksen  lisääminen 

oman  kylän  historiaan.  Jo  tätä  ennen  kylä  oli  otettu  osaksi  koko  Kainuun  alueen  kattavaa 

Teemakylä-hanketta (Taulukko 4.). Matkailun kehittäminen, kylän vetovoiman parantaminen sekä 

lähipalveluiden turvaaminen olivat hankkeiden kehittämisen pääkohteita. Hankkeiden tavoitteiden 

vaikutuksina  oli  lisätä  yhteisöllisyyttä  sekä  yleisen  kylätoiminnan  virkistymistä.  Lisäksi  kylällä 

toivottiin  kasvua  uusien  asukkaiden  ja  matkailijoiden  määrässä.  Hanketoiminnan  lisäksi 

kyläyhdistys pohti koulukiinteistön ostamista yhdistyksen omistukseen, koska koulu oli kyläläisille 

tärkeä  yhteinen  kokoontumispaikka.  Ostoratkaisuun  lopulta  päädyttiin  ja  koulurakennukset 

siirtyivät  kyläyhdistyksen  omistukseen  loppuvuodesta.  Kylällä  yritettiin  myös  saada  selvää 

kaupungin vastuusta Lentiiran asemasta maakunnallisena alakeskuksena, tähän ei kuitenkaan ole 

saatu selvää kannanottoa kunnan puolelta.
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Taulukko 4. Lentiiran kyläyhdistyksen hankkeet vuosina 2008–2014

Syksyllä  2011  perustettiin  esiselvityshanke,  jonka  tarkoituksena  oli  selvittää  kyselytutkimuksen 

avulla  kyläläisten  mielipiteet  paikallisten  palveluiden tarpeesta.  Hankkeessa vertailtiin  myös  eri 

Kainuun  kylien  koulurakennusten  lämmitysjärjestelmiä  ja  mahdollisuuksia  remontoida 

kustannustehokkaampaa  lämmitysjärjestelmää  kyläyhdistyksen  omistamiin  koulurakennuksiin. 

Esiselvityshankkeeseen kuuluivat lisäksi Palvelupäivä-tapahtumien järjestäminen, joissa kutsuttiin 

paikallisia palveluiden tuottajia (mm. terveydenhoitaja, parturi-kampaaja, hieroja yms.) koululle ja 

kyläläiset  saivat  hyödyntää  näitä  palveluita.  Samana  syksynä  Lentiira  oli  myös  osana  maa-  ja 

metsätalousministeriön rahoittamaa valtakunnallista Kalle Niemisen tutkimusta  Kyläsuunnitelmat  

osana  kehittämistyön  arkea  (2011),  jossa  esimerkkikylien  kautta  haluttiin  selvittää  miten 

kyläsuunnittelu ja kylätoiminta kohtaavat toisensa ja miten kyläsuunnitelmia toteutetaan eri puolilla 

maata. Lentiira valikoitui esimerkkikyläksi tutkimukseen, johon pääsi mukaan vain seitsemän kylää 

eri puolelta Suomea. Niemisen (2011) näkemyksen mukaan ”Lentiira on kaikista Suomen kylistä 

ehdottomasti yksi parhaimmista, kun otetaan huomioon syrjäinen sijainti ja rajallinen asukkaiden 

Hankenimi Aikataulu Teema Toiminta

Teemakylä 2008- Kyläteemahanke Kylämaiseman 
kehittäminen

Karun Kaunis 
Lentiira

2009-2011 Yleis- ja 
kulttuurihanke

Maiseman 
kunnostointi,
kulttuuperinteet,
matkailu ja kylän 
imagon 
kehittäminen, kylän 
palvelut

Kaunis Lentiira 2009-2011 Investointihanke Kylämaiseman 
kunnostus

Runon ja Rajan 
Lentiira

2011-12 Esiselvityshanke Kylän palveluiden 
kehittäminen, 
kyselytutkimus, 
Palvelupäivät

Kaunista lämpöä 
Lentiiraan

2012-13 Energiainvestointi- 
hanke

Kyläkoulun 
lämmitysjärjestel-
mien uusiminen

Energiaa säästäen 
kaunista lämpöä 
Lentiiraan

2013-14 Energiainvestointi-
hanke

Lämmitysjärjestel- 
mien hankinnat 

Lentiirasta kaunis ja 
toimiva kyläkeskus

2013-14 Palvelukeskus- ja 
investointihanke

Kylän 
monipalvelukeskuk- 
sen kehittäminen 
kyläkoululle

CoCult 2014 Kulttuurihanke Kylien 
kansainvälinen 
kulttuuriperinne- 
vaihto
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määrä.”  Valintakriteerinä  tässä  tutkimuksessa  pidettiin  kylän  henkistä  ja  toiminnallista 

omaehtoisuutta (Nieminen 2011).

Vuoden  2012  alkupuoli  sujui  entisten  hankkeiden  loppuun  saattamisessa.  Kevään  aikana 

jatkettiin  Palvelupäivien  sekä  muiden  kylän  perinteisten  tapahtumien  järjestämistä.  Myös 

esiselvityshankkeessa  tehdyn  palvelukyselyn  tulokset  osoittivat  lähipalveluiden  olevan  tärkeitä 

paikallisille  asukkaille.  Kesällä  aloitettu,  talkootyövoimalla  pyöritettävä  "Lauantailämpimäiset"- 

kahviotoiminta keräsi suurta suosiota niin kyläläisten kuin ohikulkevien matkailijoiden keskuudessa 

ja  toiminnasta  päätettiinkin  tehdä  kesän jälkeen  jatkuvaa  koulun  ruokalarakennuksessa.  Kesällä 

järjestettiin myös jokavuotiseksi tapahtumaksi muodostunut Kyläpäivät, jonka kävijämäärä oli jo 

noin  3000  henkilöä  (Kuva  11.). Seuraavana  syksynä  kyläyhdistys  päätti  hakea  uutta 

investointihanketta,  jossa  kehittämiskohteina  olivat  leivinuunin,  ilmalämpöpumpun  ja  kamiinan 

remontointi keittolarakennukseen uusiksi lämmitysjärjestelmiksi lämmityskulujen pienentämiseksi. 

Rakennuksille on suunniteltu pysyvää vuokra-asuntotoimintaa.

Koska  kyläyhdistyksellä  on  nyt  tilavat  koulurakennukset  omistuksessaan  ja  kylällä  riittää 

innokkuutta  kylätoimintaan,  keväällä  2013  yhdistys  haki  uusia  kehittämishankkeita. 

Ruokalarakennukseen  suunnitellaan  Pohjois-Kuhmon  alueen  monipalvelukeskusta,  koska 

kuntakeskukseen  matkaa  tulee  paikoin  yli  50  kilometriä.  Lentiira  on  mukana  Palke-hankkeen 

(palvelukeskus)  ensimmäisessä  levitysosassa,  lähialueilla  pilottihankkeita  on  jo  Suomussalmen 

Ruhtinansalmen  ja  Hyrynsalmen  Moisiovaaran  kylillä.  Tätä  monipalvelukeskusta  ajatellen 

Kuva 11. Lentiiran jokakesäiset kyläpäivät sisältävät kyläläisten 
teatteriesityksiä ja heinänseivästyksen MM-kisat (Kuva: Anja 

Pulkkinen 2013)
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päätettiin  perustaa  hanke,  jossa  koulun  tiloja  muutetaan  helppokulkuisimmiksi  esimerkiksi 

pyörätuoliluiskien avulla. Lisäksi tiloihin perustettiin terveydenhoitoon itsehoitopiste. Hankkeessa 

halutaan kehittää myös kylätalona toimivan koulun piha-alueen toimintoja ja lisätä näin yleisesti 

kylällä  asuvien  ihmisten  sekä  vierailijoiden  kiinnostusta  kyläkeskukseen  ja  -tapahtumiin. 

Palvelupäivät  pyritään  järjestämään  säännöllisesti  palvelukeskuksen  yhteydessä.  Muita 

tulevaisuuden suunnitelmia ovat kylän perinteisen kylätoiminnan jatkaminen yhtä aktiivisena kuin 

tähänkin asti sekä uuden kansainvälisen kylien kulttuurivaihtoon liittyvän hankkeen aloittaminen 

keväällä  2014.  Tähän  CoCult-hankkeeseen  tulee  kuulumaan  erilaisia  kulttuuritapahtumia  sekä 

kylien  paikallisten  kulttuuriperinteiden  ja  kokemusten  vaihtoa  yhteistapaamisissa  kylien  välillä. 

Lentiiran  kumppanikyläksi  tulee  St  Yves'in  kylä  Ranskasta  Bretagneen  alueelta.  Kylät  tekevät 

vastavierailut toistensa luokse, ranskalaiset tulevat tutustumaan heinäkuussa Lentiiran Kyläpäiviin 

ja lentiiralaiset käyvät vuorostaan heidän luonaan elokuun alkupuolella. 

Kylätoiminta kyläläisten sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäjä Lentiirassa 

Lentiiran  kyläläisten  haastatteluiden  perusteella  kylätoiminta  koetaan  Lentiirassa  ennen  kaikkea 

kyläläisiä  yhteen  tuovana  asiana  ja  sosiaalisen  hyvinvoinnin  ylläpitäjänä.  Tämän  lisäksi 

kylätoiminta on tuonut paljon myös fyysistä hyvinvointia kylälle, erityisesti hankkeiden kautta on 

saatu  paljon  hyödyllisiä  investointeja  kylälle.  Tästä  parhaana  esimerkkinä  voidaan  pitää  kylän 

kahvila-  ja  piirakkapuotia,  joka  kerää  joka lauantai  paljon kävijöitä  yhteen omalta  kylältä  sekä 

muilta lähikyliltä. Hankkeiden avulla on myös yhtenäistetty kylän ympäristöä, edistetty matkailua 

sekä remontoitu nykyisin kylätalona toimivaa koulua. Kahvila on nyt viime vuosina tuonut paljon 

uutta  energiaa kylälle.  Myös matkailijat  ovat löytäneet puodin omakseen ympäri vuoden, mutta 

erityisesti kesäaikana. Kahvilatoiminta on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka kylä on osannut tehdä 

kannattavaa liiketoimintaa kylällä olevasta perinneosaamisesta. Haastateltavat kyläläiset painottivat 

talkootyön  tärkeää  merkitystä  kylätoiminnassa,  ilman  vapaaehtoisia  toimijoita  ei  kylätoiminta 

pyörisi  tällä  kylän  nykyisellä  aktiivisuudella.  Erityisesti  kahvilassa  toimivat  osaavat  ja  ahkerat 

emännät saivat työstään suurta kiitosta muilta kyläläisiltä. Kaikki haastateltavat näkivät, että kylä 

olisi varmasti  aivan erilainen asuinpaikkana ilman näin aktiivista kylätoimintaa.

”Kylätoiminta antaa henkisesti uskoa kylään, ja että täällä voi olla ja asua. Kohottava vaikutus 

ilmapiiriin, myös fyysisesti. Kylätoiminta piristää toimintaa myös yksilötasolla.”(Haastateltava 2, 

lentiiralainen) 

Kylätoiminta virkistää kylän elämää myös erilaisten tapahtumien kautta ja tapahtumat vetävätkin 
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hyvin kyläläisiä  mukaan Lentiirassa.  Tapahtumien järjestäminen vaatii  kuitenkin paljon työtä  ja 

kaikki  haastateltavat  toivoivatkin  toimintaan  mukaan  enemmän  nuoria  kyläläisiä.  Lentiirassa 

toiminta pyörii pitkälti eläkeläisten voimilla ja tämä voi olla suuri haaste tulevaisuudessa toiminnan 

jatkumiselle. Aktiivitoimijat näkivät, että ne kyläläiset, jotka eivät ole ollenkaan kyläyhdistyksen 

toiminnassa mukana, eivät välttämättä edes ymmärrä miten paljon vapaaehtoista työtä toiminnan 

ylläpitäminen vaatii. Eräs haastateltava totesi, että heidän toiminnassaan kylän sisäinen tiedonkulku 

on  yksi  suurimpia  haasteita,  tieto  ei  tavoita  kaikkia  kyläläisiä  ja  monet  saattavat  kokea 

kyläyhdistyksen toiminnan olevan tarkoitettu ainoastaan hallituksen jäsenille. Tämä voi olla yksi 

osatekijä siinä miksi talkoisiin ja tapahtumien järjestelytöihin ei tule mukaan enemmän kyläläisiä, 

vaikka itse tapahtumissa kyläläisiä käy paljon.

Hanketoiminta  nähtiin  haastateltavien  mielestä  pelkästään  positiivisena  asiana 

kylätoiminnalle, ainoa negatiivinen puoli on hankerahoituksien odottaminen sekä suuri työmäärä 

erilaisten  hakemusten  kanssa.  Hanketoiminta  on  tällä  hetkellä  liian  ”paperinpyörittämistä” 

kylätasolta  nähtynä.  Muuten  hanketoiminta  antaa  paljon  apua  kylän  kehittämiseen  ja 

hanketoiminnan  kautta  saatava  rahoitus  nähdäänkin  ainoaksi  väyläksi  merkittävään 

kehittämistyöhön. Kaikki haastateltavat totesivat, että ilman hankerahoituksia ei olisi voitu tehdä 

suuria hankintoja, kuten kahvilassa tarvittavia tarvikkeita ja koneita. Eräs haastateltava totesikin, 

että  jokaisesta  kylällä  olleesta  hankkeesta  on jäänyt  jotain  hyvää  elämään kylälle,  hyöty ei  ole 

nähtävissä  pelkästään  hankkeen  aikana  vaan  myös  hankkeen  loputtua.  Myös  kyläyhdistyksen 

palkkaama  kylätyöntekijä  sai  kiitosta  työstään  ja  kylätyöntekijätoiminta  koettiin  hyväksi 

apuvoimaksi kylätoimintaan.

Haastateltavat  näkivät  kylien  omavastuun kasvamisesta  paikallisessa  kehittämistyössä,  että 

vastuu  ei  saa  kasvaa  liian  suureksi  kylälle.  Eräs  haastateltava  koki,  että  jo  nyt  kylät  joutuvat 

tekemään  sellaisia  asioita,  jotka  ovat  kunnan  vastuualuetta.  Haastateltavat  korostivat,  että 

kylätoiminta  aktivoi  ihmisiä  kehittämään  omaa  kyläänsä,  mutta  kehittämistyö  ei  saa  olla  liian 

velvoittavaa kyläläisille. Muuten se saattaa tyrehdyttää toiminnan kokonaan, jos vastuu käy liian 

suureksi kyläläisille. Myös kunnan tulisi kantaa oma vastuunsa alueensa kylistä, koska aktiivinen 

kylä sekä sen hyvinvoivat kyläläiset ovat myös kunnan kannalta oletettavasti tärkeitä. Haastateltavat 

kuitenkin totesivat, että kehittämisen kuitenkin tulee lähteä ennen kaikkea kylästä itsestään, mutta 

vastuun ei tulisi olla pelkästään kylän omilla harteilla.

”Kylä on se keskeinen kylänsä kehittäjä. Ei voida vaan levittää käsiä, että hoitakoon kaupunki 

nämä kylät.” (Haastateltava 4, lentiiralainen)   
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Alpuan kylätoimintayhdistyksen toimintakertomuksien kuvaus

Alpuan kylässä kylätoiminta on ollut alusta asti vahvasti mukana kyläläisten äänenä paikallisten 

lähipalveluiden  säilymisen  puolustamisessa.  Ensimmäisissä  toimintakertomuksissa  1990-luvun 

alkuvuosilta  on  jo  mainintaa  kylän  postipalveluiden  supistamisesta,  joita  koskien  koko  kylän 

puolesta  asiaa vastustanut  kylätoimikunta  mm.  lähetti  kirjallisen kannanoton eduskuntaan ja  eri 

ministeriöille  asti.  Kylä  on myös  alusta  alkaen osoittanut  kiinnostusta  kylän  suunnitelmalliseen 

kehittämiseen  nimeämällä  henkilöitä  kylänkehittäjäkoulutuksiin,  joita  alueella  on  järjestetty 

kylätoimijoille. Myös perinteinen kylätoiminta on jatkunut kylän ympäristön siivoustalkoilla, jotka 

on  järjestetty  joka  kevät  toiminnan  alusta  asti.  Muutenkin  paikallista  ympäristöä  on  pyritty 

hoitamaan  yhdessä  koko  kylän  voimin,  mutta  erityisesti  kylätoimikunta  on  ottanut  vastuulleen 

ympäristön pitämisen siistinä. Kylään saatiin oma leikkikenttä lapsille 1990-luvun alkupuolella, kun 

kyläläiset rakensivat sen yhdessä talkootyöllä. Yhteishenki ja yhdessä tekeminen ovat olleet kylällä 

aina vahvaa, esimerkiksi uuden leikkikentän tarvikkeet saatiin lahjoituksina oman kylän asukkailta. 

Leikkikenttätoiminnalla  työllistettiin  myös  monena  kesänä  kylän  nuoria  kesän  ajaksi,  kun 

kylätoimikunta palkkasi ohjaajia kesätöihin leikkikentälle.

Erilaiset  perinteiset  kylätapahtumat ovat  kuuluneet  kylätoimintaan alusta  asti.  Paikallisissa 

myyjäisissä  on  hankittu  käyttövaroja  kylätoimikunnalle  hankintoja  ja  tapahtumien  järjestämistä 

varten. Myös kylän yhteisiä juhlia on järjestetty ahkerasti kylätoimikunnan kautta, joissa kyläläiset 

ovat  saaneet  kokoontua  yhteen  vaihtamaan  kuulumisia.  Kylätoimikunta  yhdessä  kylän  muiden 

järjestöjen  kanssa  järjestivät  mm.  yhteiset  Vihanti-päivät  vuonna  1996.  Samana  vuonna  myös 

kylätoimikunta  järjesti  kylänkehittämiskyselyn  kyläläisille,  jonka  avulla  pyrittiin  kartoittamaan 

kyläläisten  mielipiteitä  kehittämiseen  liittyvistä  toiveista.  Vuoden  1998  heinäkuussa  kylällä 

järjestettiin viikon ajan kestävä Alpuan kesä- tapahtumaviikko, jonka aikana kylätoimikunta järjesti 

monenlaista toimintaa kyläläisten iloksi,  mm. lasten elokuvaesitys ja yhteislauluilta.Alpuan kylä 

lähti  mukaan  Korvenraivaajat-  kyläprojektiin,  joka  oli  kolmen  kylän  yhteinen  kehittämishanke. 

Aiemmin  tehdyn  asukaskyselyn  perusteella  kylälle  tehtiin  myös  kyläsuunnitelma  kylän 

kehittämisen pohjaksi. Asukaskyselyssä erityisesti tiedusteltiin kyläläisten tyytyväisyyttä ja toiveita 

kylän palveluista.

Varsinainen yhdistystoiminta alkoi 1990-luvun loppupuolella, kun huhtikuussa vuonna 1999 

pidettiin  Alpuan  kyläyhdistyksen  perustava  kokous,  jossa  päätettiin  perustaa  Alpuan 

kylätoimintayhdistys  ry.  Toiminta  jatkui  tämän  jälkeen  entiseen  malliin,  uutena  toimintana 

järjestettiin mm. kesäkahvilatoimintaa kylän Meijerin pirtissä. Myös alkuvuodesta talkoovoimilla 
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tehty laavu hiihtomajalle avattiin kyläläisten käyttöön. Korvenraivaajat- projektin myötä projektissa 

olevat  kylät  järjestivät  yhteisiä  tapaamisia  ja  retkiä,  joiden  aikana  tutustuttiin  erilaisiin  kylien 

kehittämishankkeisiin ja saatiin kokemuksia muiden kylien hanketyöstä. Seuraavina vuosina Alpuan 

kyläyhdistys alkoi yhä enemmän osallistua kehittämishankkeisiin (Taulukko 5.). Projektien lisäksi 

kylällä  järjestettiin  monet  tapahtumat,  mm.  äitienpäiväjuhlat  ja  joulunavaus.  Kylällä  aloitettiin 

muistamaan vuosittain kylälle syntyviä vauvoja pienellä lahjalla. Tulevina vuosina lahjan lisäksi 

vauvoja muistettiin vauvajuhlien merkeissä, jonne kokoontuivat vuoden aikana kylälle syntyneet 

vauvat perheineen. Kyläyhdistys piti yllä myös Meijerin pirtin kahvilaa kesän ajan sekä tarvittaessa 

muinakin vuoden aikoina.  Vuoden 2001 puolella  yhdistys  osallistui  Raahen seutukunnan kylien 

kehittämiskokoukseen  ja  kylä  liittyi  Pohjois-Pohjanmaan  kylät  ry:n  jäseneksi.  Alpuan  kylällä 

aloitettiin myös kokoamaan kyläkirjaa kylän historiasta. Kyläyhdistys alkoi ylläpitää kylällä olevaa 

hiihtomajaa talvikauden ajan, johon se sai korvauksia kunnalta.

Taulukko 5. Alpuan kyläyhdistyksen hanketoiminta vuosina 1998–2014

Hankenimi Aikataulu Teema Toiminta

Korvenraivaajat 1998-2000 Yleishanke Kyläsuunnitelma, 
kylien 

verkostoituminen 
ja kylän 

ohjelmallinen 
kehittäminen

Kylävalakiat 2001 Kylien 
kehittämis- ja 
kulttuurihanke

Kylien 
toimintojen 

monimuotoinen 
kehittäminen

Y2K Alahan 
vetää

2002 Nuorisohanke Nuorisotyönteki-
jä kylälle

Paras kylä elää 2011 Esiselvityshanke Kunnan ja kylän 
yhteistyö, kylän 

palvelut, 
kyläkoulun 

hankinta

Energiaomavarai-
set kylät

2011 Lämmitys- ja 
kustannushanke

Koulun 
lämmitysjärjes-

telmän uusiminen 
CHP-

voimalaitokseksi

Kinttupolku 2012-2014 Kulttuuri- ja 
matkailuhanke

Retkeilyreitistö, 
Vihannin kylien 

yhteinen 
kyläsuunnitelma
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Kyläsuunnitelma  valmistui  vuonna  2004.  Saman  vuoden  syyskuussa  järjestettiin  ensimmäiset 

elonkorjuumarkkinat,  jotka  olivat  kylälle  menestys.  Ensimmäisillä  markkinoilla  kävijöitä  oli  yli 

viisisataa, joka ylitti kyläyhdistyksen odotukset. Tämä loi uskoa siihen, että markkinat kannattaa 

järjestää jatkossakin. Seuraavana vuonna kävijämäärä olikin jo 1200. Kylän historiasta kertova oma 

kyläkirja myös valmistui vuoden 2005 puolella.  Alpuan kylä sai  myös tunnustusta ansiokkaasta 

talkootoiminnasta  Vihannin  kehittämiseksi  Vihannin  alueen  yrittäjiltä.  Kyläläisten  talkootyötä 

tarvittiinkin  mm.  elonkorjuumarkkinoiden  sekä  ryhmäpäiväkodin  pihan  ja  leikkikentän 

kunnostuksessa.

Vihannin  kunta  teki  päätöksen  Alpuan  ja  Korvenkylän  koulujen  ja  päivähoitokotien 

lakkauttamisesta vuoden 2010 lopussa. Päätös vaikuttaa paljon kyläläisten arkipäiväiseen elämään, 

sillä kylällä on paljon perheitä, joissa on alakouluikäisiä lapsia. Koulun lakkauttaminen kuitenkin 

nosti kylän yhteishenkeä ja samalla kylätoiminta sai uutta energiaa, joka näkyi kaikkien kyläläisten 

uudenlaisena tahtotilana säilyttää kylä elävänä mm. uusien Leader- kehittämishankkeiden avulla, 

joihin kylä sai tukea Nouseva Rannikkoseutu ry. toimintaryhmältä. Esiselvityshankkeen ”Paras kylä 

elää”  avulla  haluttiin  luoda  kylälle  uudenlainen  malli  kunnan  ja  kyläyhteisön  yhteistyössä 

syntyvistä  paikallisista  hyvinvointipalveluista.  Hankkeen  avulla  kylälle  saatiinkin  yksityinen 

päiväkoti  ja  koulukiinteistö  päätettiin  ostaa  kyläläisten  käyttöön  sekä  jatkokehittämiseen.  Tätä 

varten  yhdistys  haki  Energiaomavaraiset  kylät-hanketta,  jossa  koulukiinteistön  vanha 

lämmitysjärjestelmä remontoitiin uudeksi CHP-lämpö- ja sähkövoimalaitokseksi. Tämä puukaasulla 

toimiva lämpövoimala on tuonut paljon näkyvyyttä kylälle, koska se on ensimmäinen kyseisellä 

menetelmällä toimiva voimalaitos, joka on rakennettu entiseen kyläkoulurakennukseen Suomessa. 

Kylällä  alkoi  Nouseva  Rannikkoseudun  Yhteisöhautomo-hankkeeseen  kuuluva  Vihannin 

kylien yhteisen retkeilyreitistön toteuttaminen. Alpuan kyläyhdistyksen aloitteesta Vihannin kylillä 

viriteltiin kylien yhteistyötä, johon kuuluu retkeilyreitistön ohella kylien yhteinen kyläsuunnitelma. 

Hanketoiminnan  ohella  kylällä  on  järjestetty  yhä  vuosittain  perinteiset  elonkorjuumarkkinat, 

vauvajuhlat,  joulujuhla  kyläläisille  sekä  muita  perinteisiä  kylätapahtumia.  Myös  kesällä  2011 

alkanut ja suuren suosion saavuttanut pesäpalloharrastus vetää puoleensa kaiken ikäisiä kyläläisiä 

pelaamaan yhdessä kesäiltoina. Kylän alueelle perustettiin lumilautailupuisto ”AlpuaPark” vuoden 

2012 puolella, joka avattiin kyläläisten käyttöön laskiaisriehassa. Alpuan kyläyhdistys hallinnoi yhä 

Kinttupolku-hanketta, jossa rakennetaan retkeilypolkua Vihannin kylien yhteistyössä vuosina 2012–

2014.  Retkeilyreitistön  pituus  on  noin  sata  kilometriä  ja  sen  varrella  on  tauko-  ja 

yöpymispaikkamahdollisuuksia  jokaisen  kylän  alueella.  Polku  on  syntynyt  kaikkien  kylien 

talkoiden varassa tehdyllä yhteistyöllä ja sen avulla halutaan parantaa alueen luontomatkailua niin 

matkailijoiden  kuin  alueen  asukkaiden  hyödynnettäväksi.  Kylät  ovat  myös  saaneet  positiivista 
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näkyvyyttä hankkeestaan mm. Kalevan lehtijuttujen myötä (esim. Jussinniemi 2013).    

Keväällä  2012  koulurakennuksien  ylläpitämistä  ja  kehittämistä  varten  perustettiin  Alpuan 

Kehitys ry, joka vastaa toiminnasta koulurakennusten osalta (Kuva 12.). Yhdistyksen tavoitteena on 

kehittää  koulusta  koko  kyläseutua  palvelevaa  toimintakeskusta  sekä  edistää  kyläläisten 

monipuolista  kansalaistoimintaa  ja  vapaa-ajan  harrastusmahdollisuuksia.  Vanhemman 

koulurakennuksen puolelle  on jo hankittu  kuntasalilaitteita,  joita  kyläläiset  mielellään käyttävät. 

Koulun uuden lämpö- ja sähkövoimalaitoksen ansiosta kylällä pystytään tuottamaan ylijäämäsähköä 

Oulun Sähkönmyynnin Farmivirralle, joka alkaa myydä kylällä tuotettua sähköä kuluttajille vuoden 

2014 aikana. Kylä   myös palkittiin lähienergian tuottajana, kun Farmivirta sai Vuoden Ilmastoteko 

2014-tunnustuksen. Koulun  tiloissa  on  mahdollista  myös  majoittua,  sillä  tilat  on  remontoitu 

asunnoiksi ja lisäksi on uusittu ruokalan tiloja. Tämä mahdollistaa tilojen käytön tulevaisuudessa 

esimerkiksi  kokouksien,  pienten  juhlien  tai  muiden  tapahtumien  järjestämispaikkana.  Alpuan 

kylällä  on  myös  syksyllä  alkamassa  päiväkodin  yhteydessä  esikoulutoiminta,  joka  helpottaa 

pienempien lapsien koulunkäynnin aloittamista oman kylän alueella. Uutta harrastetoimintaa kylälle 

ovat  tuomassa  myös  koiraharrastajat,  jotka  ovat  kiinnostuneet  kylän  hyvistä  puitteista  koirien 

agilitytoiminnalle.  Kylällä  on  rakennettu  entisestä  jääkiekkokaukalon  seinistä  agilityrata 

koiraharrastajien käyttöön ja kiinnostusta on järjestää laajempikin agilitytapahtuma tulevaisuudessa. 

Kylälle  toivotaankin  löytyvän  uutta  matkailuun  liittyvää  kehittämistoimintaa  majoitustilojen  ja 

Kinttupolku-reitistön kautta.

Kuva 12. Alpuan kylän entinen kyläkoulu on nykyisin kyläläisten omistuksessa 
ja kehittämisen kohteena (Kuva: Esko Kotila 2014)
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Kylätoiminta kylän äänen kantaja ja kyläläisiä yhdistävä voimanlähde Alpuan kylällä

Alpuan kyläläisille tekemissäni haastatteluissa tuli esille, että kylätoiminnan merkitys on kasvanut 

erityisesti  viimeisten  neljän  vuoden  aikana  Alpuan  kylällä.  Vuonna  2010  tehty  päätös  koulun 

lakkauttamisesta kunnan säästöpäätöksen yhteydessä nosti kylällä taisteluhengen kylän puolesta ja 

tämän hengen suurimpana kantajana toimi kyläyhdistys. Myös muut kylän yhdistykset ovat tiivisti 

mukana  kylätoiminnassa  ja  oikeastaan  kylätoiminta  kattaakin  kylällä  kaiken  yhdistys-  ja 

järjestötoiminnan.  Yhdistykset  tekevät  paljon yhteistyötä keskenään esimerkiksi  eri  tapahtumien 

järjestämisissä. Näin talkoovoimaa löytyy aina ja vastuuta voidaan jakaa useammalle eri taholle. 

Tämä takaa sen, ettei vastuu jää pelkästään pienen aktiivitoimijaryhmän harteille. Eräs haastateltava 

korosti,  että  kylän  elävänä  pysyminen  perustuu  nimenomaan  kylän  yhdistyksien  toimintaan. 

Kaikilla yhdistyksillä on sama yhteinen päämäärä eli kylän säilyttäminen toimivana ja yhdistykset 

tukevat mielellään toistensa toimintaa. 

Haastatteluissa  kaikki  haastateltavat  kyläläiset  korostivat  kylätoiminnan  tärkeyttä  heidän 

kylänsä elämässä. Kyläläiset näkivät, että kylä olisi paljon hiljaisempi paikka, jos kylätoimintaa ei 

olisi  kylällä.  Erityisesti  koulun toiminnan loppumisen jälkeen kyläyhdistys  on  tehnyt  valtavasti 

työtä  sen  eteen,  että  lähipalvelut  pysyisivät  kylällä  ja  kylä  säilyisi  yhä  hyvänä  asuinpaikkana. 

Kyläyhdistys nähtiin myös tärkeässä roolissa yhteyksissä kuntaan sekä yleisesti  kylän aktiivisen 

maineen  luojana.  Kylätoiminta  on  yhdistänyt  kyläläisiä  taistelussa  kylän  palveluiden  puolesta, 

mutta se on myös yhä mukavaa yhdessä oloa kyläläisten kesken.

Alpuan kylällä on ollut paljon lähipalveluita, mutta viime vuosien aikana niiden määrä on 

vähentynyt huomattavasti. Kyläyhdistys on tehnyt sen eteen työtä, että kyläläisille tärkeät palvelut 

säilyisivät  kylällä.  Tästä  parhaana  esimerkkinä  voidaan  pitää  kyläkaupan  uudelleen  avaamista 

kylälle keväällä 2014, johon kylän kaikki yhdistykset ja kyläläiset ovat toiminnallaan vaikuttaneet. 

Erityisesti kyläyhdistys lähti tukemaan rahallisesti sekä talkooavulla uutta kyläkauppiasta yrityksen 

perustamisessa.  Haastatteluissa  korostettiinkin,  että  kaupan  uudelleen  avaaminen  on 

kyläyhdistyksen  suurimpia  saavutuksia  kylällä.  Kauppa  on  tärkeä  asia  koko  kylälle  ja  kaikki 

kyläläiset ovat ottaneet ilolla vastaan uuden kauppiaan.

”Tosi iso merkitys kylälle, olisi huomattavasti kuolleempi kylä ilman kyläyhdistystä. Koulun 

puolesta ollaan taisteltu, yhdistys on saanut paljon palveluita kylälle. Kyläyhdistyksellä oli iso 

merkitys myös kaupan kanssa.” (Haastateltava 8, alpualainen)
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Haastateltavat  näkivät  hanketoiminnan  mahdollistaneen  kylälle  suuret  hankinnat  ja  laaja-

alaisemman kehittämisen. Eräs haastateltava totesi, ettei monetkaan kyläyhteisöt vielä välttämättä 

edes  tiedä  mitä  hankkeilla  voidaan saada  aikaan kylillä.  Jos  hanketoimintaa  ja  -rahoitusta  osaa 

hyödyntää,  se  antaa  paljon  mahdollisuuksia  kylän  kehittämiseen.  Alpuan  kylällä  hanketoiminta 

nähtiin  kanavaksi  päästä  viemään  kylän  kehittämistä  uudelle  tasolle  kyläkoulun  lakkauttamisen 

jälkeen. Kylä oli siinä tilanteessa, että toiminta tarvitsi myös ulkopuolista hanketoimijaa hoitamaan 

yhteistyötä  kunnan  suuntaan.  Haastateltavat  näkivät  hanketoiminnassa  ainoana  haittana  niiden 

työllistävyyden hankkeen perustamisessa ja tarkassa raportoinnissa. 

Kylien vastuun kasvamisen omassa kehittämisessä nähtiin osittain myönteisenä, mutta osittain 

myös  negatiivisena.  Kylien  vastuun  kasvaminen  nähtiin  eräällä  tavalla  jopa  pakon  sanelemana 

asiana,  jos  kylä  haluaa  ylipäätänsä  kehittyä  nykymaailmassa.  Pelkona  on  myös  kylien 

eriarvoistuminen,  koska  pienemmät  kylät  eivät  ole  välttämättä  valmiita  suurempaan 

vastuunkantamiseen. Vastuu koettiin positiiviseksi silloin, jos kunta tekee kylän kanssa yhteistyötä 

ja kustannukset  olisivat kylän kantokyvylle kohtuulliset.  Eräs haastateltava näki, että kylä voisi 

hoitaa  kunnalle  kuuluvia  toimia  omalla  kylällä  ja  kunta  korvaisi  tämän  työn.  Kylä  voisi  tehdä 

yhteistyötä kunnan kanssa ja auttaa esimerkiki  suunnittelussa sekä kunnossapidossa alueellansa. 

Kunta  toimisi  siis  kumppanina  kylälle,  vaikka  vastuu  kasvaisikin  kyläläisille  oman  kylän 

kehittämisestä. Kaikki haastateltavat kuitenkin kokivat, että tämä ei toteudu tällä hetkellä heidän 

alueellansa.  Kunnan  ei  nähty antavan  vastuuta  kyläläisille,  vaikka  he  itse  haluaisivat  sitä  ottaa 

enemmän toiminnassaan. Tämän koettiin tällä hetkellä  luovan ristiriitoja kylän ja kunnan välille. 
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KYLIEN VÄLISEN YHTEISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA SEN 
TUOMAT MAHDOLLISUUDET

Jo aikaisempien tutkimusten (esim. Nieminen 2011) perusteella Lentiiran kylätoiminnassa näkyy 

selkeästi kumppanuusverkostot eri  toimijoihin ja tahoihin. Vaikka kylätoiminta onkin Lentiirassa 

varsin itsellistä, kylällä tiedostetaan hyvin verkostojen merkitykset. Aktiivitoiminnassa tulee usein 

eteen tilanteita, joissa tarvitaan kumppanuusverkoston apua. Olemassa oleviin verkostoihin on luotu 

hyvät ja toimivat yhteydet ja tarvittaessa etsitään tai haetaan uusia kumppaneita. Keväällä ja kesällä 

2014 kylällä on meneillään kansainvälinen kulttuurivaihtoon perustuva ystävyyskylähanke, jossa 

yhteistyötä  on  lähdetty tekemään ranskalaisen  kylän  kanssa.  Lentiirassa  lähdettiin  aikaisempien 

hyvien  kokemusten  perusteella  myös  tähän  Pro  gradu-tutkielmassani  yhtenä  tutkimusaiheena 

olevaan yhteistyötoiminnan kehittämisprojektiin erittäin mielellään ja suurella innokkuudella.

Myös Alpuan kylällä on huomattu yhteistyön kantava voima, kun kylä lähti hallinnoimaan 

Vihannin kylien yhteistä retkeilyreitistö-hanketta. Kylät ovat saaneet yhteistyöllä aikaan laajan ja 

kattavan reitistön alueen matkailua edistämään ja eteenpäin viemään. Vihannin alueella kylät ovat 

ylläpitäneet  yhteistyötä  muutenkin  varsin  aktiivisesti  yllä.  Laajempi  alueellinen 

kumppanuustoiminta tuo Alpuan kylälle uutta näkökulmaa kylän verkostoitumiseen ja kylä olikin 

heti  alusta  asti  hyvin  innostuneena  mukana  tässä  tutkielmani  kylien  kumppanuustoiminnan 

selvittämisessä.  Tässä  luvussa  käyn  läpi  Alpuan  ja  Lentiiran  kylien  yhteistyön  alkumetrejä  ja 

tulevaisuutta  kylävierailuiden  aikana  todettujen  sekä  molemmissa  kylissä  suoritettujen 

haastatteluiden pohjilta saatujen tulosten kautta.      

Kylien vahvuuksien ja yhteistyömahdollisuuksien pohdintaa kylävierailuiden 
aikana

Kylien yhteiset  tapaamiset  toivat  kylät  yhteen keskustelemaan sekä vaihtamaan ajatuksia  kylien 

toiminnasta  ja  kehittämistyöstä.  Tapaamisissa  esille  nousivat  molempien  kylien  paikalliset 

vahvuudet sekä kohdatut haasteet, joita kylät ovat kokeneet omassa arjessaan. Heti ensimmäisessä 

tapaamisessa kävi ilmi, että kylillä oli hyvin paljon yhteisiä piirteitä omassa toiminnassaan, vaikka 

kylät ovat lähtöisin erilaisista maantieteellisistä olosuhteista ydin- ja harvaan asutulta maaseudulta, 

joihin  Lentiiran  ja  Alpuan  kyläalueet  ovat  SYKE:n  uudessa  aluetypologiassa  (Suomen 

ympäristökeskus 2013) luokiteltu. Niin Lentiira, kuin myös Alpua korostivat Leader-hankkeiden 

merkitystä toiminnassaan, jotka mahdollistavat kehittämistyön molemmissa kylissä. Kumpikin kylä 

kehui  yhteistyön toimivan todella  hyvin paikallisten Leader-toimintaryhmien kanssa.  Molemmat 
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kylät ovat myös kohdanneet samanlaisia ongelmia, joista suurimpana voidaan pitää kyläkoulujen 

lakkauttamista.  Kyläkoulujen  lakkauttamisprosessit  olivat  edenneet  kuntien  suunnalta  samalla 

kaavalla  molemmissa  kylissä  ja  kylät  kokivatkin  hengenheimolaisuutta  koulujensa  kohtaloiden 

vuoksi.  Kummassakin  kylässä  koettiin,  että  kyläkoulut  vietiin  heiltä  riittämättömin  perustein, 

erityisesti Alpuan kylällä olisi lapsia riittänyt hyvin tarvittaviin luokkakokoihin. Kylässä asuu paljon 

lapsiperheitä, joiden arki on vaikeutunut kyläkoulun lakkautuksen myötä. 

Ensimmäisessä  kylätapaamisessa  Lentiirassa  alpualaiset  nostivat  esille  kylän 

matkailupotentiaalin sekä menestyksellisen kahviotoiminnan kyläkoululla, joka on tuonut Lentiiran 

kyläyhdistykselle sekä kylälle paljon taloudellista ja sosiaalista pääomaa. Alpualla on myös monta 

yhteistä  kylärakennusta,  joihin  olisi  mahdollisuuksia  kehittää  vastaavanlaista  toimintaa. 

Kahviotoiminta pyörii pääasiassa Lentiiran kylän naisten talkoovoimilla, jota alpualaiset kiittelivät 

todella tehokkaaksi ja keittiötyöskentelyä ammattitaitoiseksi. Lentiirassa on osattu hyödyntää kylän 

vahvat perinnetaidot tuottavaksi liiketoiminnaksi, josta on hyötyä koko kylälle. Lentiiran kylässä on 

myös  kunnan  kyläkaava,  joka  on  auttanut  kylää  saamaan  uusia  asukkaita.  Alpuan  kylältä 

kyläkaavoitus  vielä  puuttuu ja  kaavoitushakuprosessiin  kylä  olisi  kiinnostunut  saamaan neuvoja 

lentiiralaisilta.  Ensimmäisen  tapaamisen  yhteydessä  lentiiralaisilla  heräsi  kiinnostus  erityisesti 

Alpuan kylän omaan, puukaasulla toimivaa voimalaitosta kohtaan. Jo ensimmäisessä tapaamisessa 

alustavasti sovittiin kylien välille yhteistyökuvioita tulevaa kesää varten, kun lentiiralaiset kutsuivat 

alpualaiset  osallistumaan  joukkueena  ensi  kesän  heinänseivästyksen  MM-kisoihin  Lentiiran 

kyläpäiville  ja  alpualaiset  taas  kutsuivat  lentiiralaisia  vierailemaan  omille  Alpuan  kylän 

elomarkkinoille.  Kiinnostusta  laajempaankin  yhteistyöhön  oli  havaittavissa.  Kylät  sopivat 

keskustelun yhteistyömahdollisuuksista jatkuvan toisessa kylätapaamisessa.

Kuva 13. Kylät sopivat yhteistyön jatkosta jo ensimmäisen tapaamisen 
jälkeen Lentiirassa (Kuva: Nina Kurunlahti 2014)
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Toinen  kylien  yhteinen  tapaaminen  keskittyi  vahvemmin  yhteistyön  suunnitteluun 

työpajatyöskentelyn  avulla.  Työpajan aluksi  kyläläisiä  pyydettiin  kertomaan ne asiat,  jotka ovat 

parhaiten jääneet mieleen toisesta kylästä. Lentiiralaiset nostivat esille Alpuan kylän vahvuuksista 

erityisesti kylän omavaraisen energiatuotannon. CHP-voimalaitos olisi mahdollista toteuttaa myös 

Lentiiran  kylässä,  koska  puuvaroja  kylällä  riittää.  Lisäksi  kylällä  olisi  kiinnostusta  panostaa 

enemmän  luonnonvarojen  hyödyntämiseen  kylän  energiatuotannossa.  Myös  Alpuan  kylän 

yhteishenki ja talkootyöskentely herättivät ihailua lentiiralaisissa. Kylän kaikki yhdistykset tekevät 

tiivistä  yhteistyötä  keskenään.  Tästä  hyvänä  esimerkkinä  voidaan  pitää  uuden  kyläkauppiaan 

saaminen kylälle. Alpuan kyläkauppa saatiin uudelleen pystyyn, kun kylän yhdistykset ja asukkaat 

lähtivät tukemaan rahallisesti uuden kauppiaan yrityksen perustamista. Erityisesti kyläyhdistys oli 

lähtenyt varainhankintaan myymällä kylän asukkaille etukäteen ostokuponkeja, joiden avulla uusi 

kauppa sai  alkupääomaa yrityksen alkuun ja tätä kautta myös tukea sille, että kyläläiset tekevät 

päivittäiset  ruokaostoksensa  omasta  kyläkaupasta.  Lentiiralaiset  pohtivat  olisiko  heilläkin 

mahdollisuudet saada uusi kyläkauppias kylälle samalla tavalla,  koska heidän kyläkauppansa on 

lopettamassa  toimintansa  lähiaikoina.  Muita  Alpuan  kylästä  esille  nousseita  asioita  olivat 

Kinttupolku-reitistö,  kylän  kattava  esittelyaineisto  eri  tilaisuuksia  varten  sekä  kyläkoulun 

majoitustilat, jotka olivat todella hyvin varusteltu matkailijoita varten.

Kuva 14. Kylät tutustuivat yhdessä Alpuan kylän paikallisiin kohteisiin 
kuten hiihtomajaan (Kuva: Nina Kurunlahti 2014) 
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Molemmat  kylät  olivat  yhtä  mieltä  siitä,  että  kylien  yhteistyötoimintaa  lähdetään  kehittämään 

tulevaisuudessa.  Kylien  väliltä  löytyi  paljon  samankaltaisuutta,  joka  yhdistää  kyliä.  Ainoaksi 

erottavaksi tekijäksi kylät kokivat vain kylien maantieteelliset sijainnit, muuten kylien tilanne on 

hyvin  samanlainen.  Ennen  kaikkea  kylien  välinen  yhteishenki  oli  heti  ensi  hetkistä  lähtien 

luontevaa, molempien kylien asukkaat tulivat hyvin toimeen keskenään ja keskustelu oli koko ajan 

avointa kylien kesken. Kylien yhteistyö voisikin kyläläisten ja hankevetäjien mielestä lähteä aluksi 

liikkeelle  pienimuotoisista  ja  maanläheisistä  asioista,  jotka  yhdistävät  kyliä  ja  luovat  pohjaa 

mahdollisesti  yhteisiä  hankkeita  varten.  Erityisesti  kylät  kokivat,  että  he  voisivat  hyödyntää 

toistensa kokemuksia ja antaa apua sekä vaihtaa ideoita keskenään. Kumppanuustoiminta yhdistäisi 

näin sitä tietotaitoa, jota kyliltä löytyy ja kylät voisivat soveltaa tätä oman kylänsä kehittämisessä. 

Lisäksi kylät haluavat jatkossakin verkostoitua paremmin ja hyödyntää tätä kehittämistyössään.    

Työpajojen  aikana  esille  nousivat  seuraavassa  kappaleessa  esitetyt  kahdeksan  pääteemaa, 

joiden ympärille kylien yhteistyötä voitaisiin lähteä kehittämään. Lisäksi jokaisesta teemasta nousi 

esille  muutamia  toimintaesimerkkejä  niistä  toiminnoista,  joita  kylät  voisivat  yhteistyössä  tehdä 

(LIITE  2).  Kylien  yhteistyön  jatkosuunnitelmat  vuodelle  2014  ovat  näkyvissä  Taulukossa  6. 

Jatkossa  yhteistyötä  on  mahdollista  syventää  myös  kylien  yhteisillä  hankkeilla  tai  Leader-

toimintaryhmien strategisten hankkeiden kautta.  

Taulukko 6. Alpuan ja Lentiiran yhteistyön jatkosuunnitelmat ja aikataulu vuodelle 2014

Tapahtuma Ajankohta Mitä tehdään

Lentiiran Kyläpäivät La 5.7.2014

Alpualta joukkue 
heinänseivästyksen 
MM-kisoihin, 
tuotteiden myynti ja 
kylän esittelyä

Alpuan elomarkkinat La 30.8.2014
Lentiira myymään 
omia tuotteitaan ja 
markkinoimaan kylää

Ruskaretki Lentiiraan Syyskuu 2014

Alpuan kyläläiset 
Lentiiraan ja samalla 
käynti Venäjän 
puolella

Kainuun Kyläteema-
hankkeen 
energiaomavaraiset 
kylät-seminaari

Loppuvuosi 2014 Alpualta CHP-
voimalan esittely, 
myös osallistujia 
Lentiirasta
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Työpajoissa esille nousseet yhteistyöteemat

1. Yhteiset tapahtumat ja kylävierailut

Kylien yhteistyö aloitetaan molempien kylien kyläpäiviin tutustumisella ja osallistumisella kesän 

2014  aikana.  Alpuan  kyläläiset  tulevat  heinäkuussa  järjestettäville  Lentiiran  Kyläpäiville  ja 

osallistuvat  heinänseivästyksen  MM-kisoihin  omalla  joukkueellaan.  Lentiiran  kylä  lähtee 

vastavuoroisesti  elokuun  viimeisenä  viikonloppuna  järjestetäville  Alpuan kylän  elomarkkinoille. 

Molemmat kylät voivat myydä tapahtumissa omia tuotteitaan sekä esitellä kylänsä toimintaa. Näin 

molempien kylien toiminta saa näkyvyyttä oman maakuntansa rajojen ulkopuolella. Lisäksi kylät 

voivat  järjestää  muita  yhteisiä  tapahtumia  tulevaisuudessa,  esimerkiksi  kylävierailut  ja  yhteiset 

retket.  Alpualta  on  kiinnostusta  tulla  Lentiiraan  mm.  kalastamaan  ja  kylät  voisivatkin  järjestää 

yhteisen kalastus- ja karhunkatseluviikonlopun Lentiirassa. Työpajoissa nousi esille myös kylien 

teatteriesitykset kylien kokemista taistoista mm. koulujen lakkautusten ja ostojen yhteydessä.

2. Perinteet ja perinteiden vaihto

Kylävierailuiden  aikana  kävi  hyvin  ilmi  molempien  kylien  vahva  perinneosaaminen  ja 

perinnetaitojen  harrastaminen.  Molemmissa  kylissä  on  paljon  käsityöharrastajia  ja  Lentiirassa 

leivonta ja ruokaperinteet ovat tärkeässä roolissa kylätoiminnassa. Kylien naisilta nousikin esille 

mahdollisuus tehdä kylien kesken esimerkiksi ruokareseptien vaihtoa. Kylät voisivat myös vaihtaa 

ruoka-  ja  käsityöperinteitä  esimerkiksi  yhteisten  perinneleirien  ja  -kurssien  yhteydessä.  Myös 

vanhat  työtavat  tervanpoltossa  kiinnostivat  alpualaisia  Lentiirassa  ja  näidenkin  perinteiden 

ympärille voisi kehitellä yhteistyötä ja vaihtoa. Molempien kylien kannalta olisi ihanteellista, jos 

perinteisen osaamisen pystyttäisiin kääntämään liiketoiminnaksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on jo 

Lentiiran menestyksekäs perinneleivonnaisiin perustuva kahvilatoiminta.

3. Matkailun ja markkinoinnin kehittäminen

Lentiirassa  matkailu  sekä  kansainvälinen  yhteistyötoiminta  ovat  jo  pidemmällä  kuin  Alpuassa. 

Tässä  Lentiiran  kylä  voisi  antaa  omaa tietotaitoansa  Alpuan kylälle.  Lisäksi  matkailusta  hyvää 

esimerkkiä  ja  oppia  voi  ottaa  Lentiiran  lomakylästä,  joka  on  osannut  hyödyntää  oman 

matkailupotentiaalinsa jo  vuosien  ajan.  Alpuassa  matkailuun uutta  potentiaalia  tuo Kinttupolku-

retkeilyreitistö,  jota  kylän  tulisi  oppia  markkinoimaan  paremmin  paikallisesti  sekä  myös 

ulkopaikkakuntalaisille. Alpuan kylä sijaitsee vilkasliikenteisen tien varrella ja kylän näkyvyyttä 
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voisi  parantaa  esimerkiksi  tievarsimainonnan  avulla.  Myös  kyläkauppa  tarvitsee  enemmän 

mainosnäkyvyyttä  ohikulkijoiden varalle.  Kylästä  voisi  tehdä myös kyläesitteet,  kuten Lentiiran 

kylästä.  Lentiirassa  puolestaan  kylän  esittelyaineisto  ja  viralliset  kylätilastot,  esimerkiksi 

Tilastokeskuksen kautta saadut tilastot kylän väestöstä, voisivat parantaa kylän markkinointia.

4. Retkeilyreitistöt

Työpajoissa  nousi  esille  mahdollisuudesta  retkeilyreitistöön  liittyvään  yhteistyöhön.  Alpuan 

Kinttupolku-hanke herätti lentiiralaisissa kiinnostusta, koska Lentiirassakin on UKK-reitistö sekä 

paljon kulttuurikohteita. Tätä voisi kehittää Kinttupolku-reististön kaltaiseksi hankkeeksi, samalla 

se  myös  vahvistaisi  Lentiiran  luontomatkailua.  Kylien  matkailukohteiden  ja  retkeilyreitistöjen 

yhteismarkkinointia voisi kehittää. Molemmissa kylissä voisi kehittää pyöräilyreittien rakentamista 

ja  moottorikelkkareittien  kesäaikaista  hyödyntämistä  tulevaisuudessa.  Lisäksi  molemmat  kylät 

voisivat järjestää yhteisiä vaellusretkiä.  

5. Kyläkauppa
 

Kylävierailun aikana Alpualla esille nousi vahvimpana kyläkaupan uudelleen avaaminen kylään ja 

koko kylän yhteistyö tämän päämäärän saavuttamiseen. Kyläkaupan säilyttäminen on ajankohtainen 

asia myös Lentiirassa.  Kaupan myötä katoaisivat kylästä kauppapalveluiden lisäksi postin palvelut, 

veikkaus  ja  polttoaineen  tankkausmahdollisuus.  Tärkeää  olisikin,  että  kylä  tukee  kauppiaan 

toimintaa ja kylällä sitoudutaan oman kyläkaupan käyttämiseen joka päiväisissä ostoksissa. Kaupan 

taas olisi hyvä ottaa huomioon kylän olosuhteet ja ottaa valikoimaansa erikoistuotteita, joita kylällä 

tarvitaan. Myös paikallisten tuotteiden ottaminen valikoimiin on tärkeää paikallista yhteistyötä. 

6. Kyläkaavoitus

Lentiiran kylällä on ollut jo vuosia kunnallinen kyläkaavoitus, jossa on mukana myös rantakaava. 

Tämä on auttanut uusien asukkaiden ja kesämökkiläisten saantia kylälle. Alpuan kylällä kyläkaavaa 

ei vielä ole ja kylät aikovat tehdä yhteistyötä hakuprosessissa, Lentiira antaa neuvoja miten edetä 

asiassa ja miten kunnalle tulee perustella kaavoituksen tarvetta. Näin alpualaisten ei tarvitse lähteä 

prosessiin aivan alusta, kun he voivat hyötyä toisen kylän kokemuksista.
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7. Kylän energiaomavaraisuus

Lentiiralaiset  olivat  hyvin  kiinnostuneita  Alpuan  kyläkoulun  lämmitysjärjestelmänä  toimivasta 

CHP-voimalaitoksesta. Myös Lentiirassa olisi paljon omasta takaa metsäalueita energianlähteeksi. 

Energia-asiat ja lähienergiantuotanto ovat kiinnostavia tulevaisuuden kehittämisen teemoja ja kylien 

tulisikin  pyrkiä  energiaomavaraisuuteen  toiminnassaan.  Tässä  olisi  myös  mahdollisuutta  tehdä 

kylien välistä yhteistyötä, esimerkiksi tiedon ja kokemusten vaihdossa. 

8. Koulujen kehittäminen palvelukeskuksina

Molemmilla kylillä on suuret, hyväkuntoiset koulukiinteistöt ja nämä tilat tulisi saada tehokkaaseen 

hyötykäyttöön.  Rakennusten  ylläpidon  kustannukset  tulisi  saada  minimoitua,  koska  suurten 

rakennusten lämmityskulut ovat suuret. Kylien tuleekin jatkossa miettiä eri mahdollisuuksia tulojen 

lisäämiseen  koulurakennusten  käytössä.  Esimerkiksi  leipomotoiminta  Lentiirassa  ja  tilojen 

vuokraus  Alpuassa  ovat  hyviä  alkuja  rakennusten  hyödyntämisessä.  Alpuan  koululla  on  myös 

päiväkerhotoimintaa  sekä  muuta  harrastetoimintaa.  Lisäksi  toiveissa  on  saada  esikoulutoiminta 

alkamaan syksyn 2014 aikana. Molemmat kylät pyrkivätkin saamaan koulutiloistaan toimivia koko 

kylän palvelukeskuksia tulevaisuudessa. 

Kumppanuustoiminnasta tiedon ja taidon vaihtoa kylien välille

Kyläläisten  haastatteluiden  perusteella  kokemukset  tämän  tutkielman  kumppanuustoiminnan 

kokeilusta  olivat  pelkästään  positiivisia.  Molempien  kylien  mielestä  tämä  projekti  oli 

mielenkiintoinen  ja  herätti  uusia  ajatuksia  omalle  kylälle.  Yhteistyön  nähtiin  tuovan  piristystä 

omaan toimintaan sekä avaavan yhteyksiä uusien ajatuksien vaihtoon. Haastateltavat totesivatkin, 

että olisi hyvä nähdä välillä miten asioita tehdään muissa maakunnissa, koska kyläasiat ovat lähes 

kaikilla maaseutualueilla samankaltaisia ja sovellettavissa omalle kylälle. Kylät kokivat, että tämän 

kaltainen yhteistyötoiminta antaa heille ennen kaikkea hyödyllistä oppia toisen kylän kokemuksista 

kylien kehittämistyössä. Tutustumalla toiseen kylään saa uutta perspektiiviä oman kylän toimintaan 

ja elämään. Haastateltavat näkivät, että kylät voivat ottaa mallia toisen kylän toiminnasta ja soveltaa 

hyväksi  havaittuja  keinoja  tarvittaessa  myös  omalla  kylällä.  Ajatusten  ja  käytäntöjen  vaihdon 

Alpuan ja Lentiiran välillä toivottiin jatkuvan myös jatkossa.
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Kyläläiset  saivat  toisiltansa  konkreettisia  ajatuksia,  joita  he  voisivat  kehittää  omalle  kylälle. 

Alpualla nähtiin matkailu ja markkinointi kylän seuraavana kehittämiskohteena, johon he toivoivat 

saavansa  uusia  ajatuksia  ja  vinkkejä  Lentiiran  kautta.  Myös  Venäjän  läheisyys  on  alpualaisia 

kiinnostava asia Lentiiran kylällä. Lentiirassa puolestaan ajatuksia herätti Alpuan kylän toiminta 

kaupan uudelleen avaamisessa, koska kylällä on samankaltainen tilanne oman kyläkaupan kohdalla. 

Lentiiralaisia  kiinnostivat  myös lähienergiaa tuottava CHP-voimala,  jossa Alpua on edelläkävijä 

koko Suomen mittakaavassa sekä Kinttupolku-reitistö, joihin olisi mahdollisuuksia ympäristön ja 

olosuhteiden  puolesta  myös  Lentiirassa.  Ihmisten  vierailua  puolin  ja  toisin  molemmilta  kyliltä 

toivottiin ja yhteistyötä ihan yksilötasolla, esimerkiksi eri tapahtumien osalta.     

Alpuan ja Lentiiran kylien kohdalla herätti huomiota se, miten kylät tulivat heti hyvin toimeen 

keskenään ja puheenaiheita löytyi  paljon kylien välillä.  Tähän varmasti  vaikutti  paljon se sama 

kohtalo,  jonka  molemmat  kylät  olivat  joutuneet  kokemaan  koulujen  lakkauttamispäätöksissä. 

Kylillä  oli  myös  ollut  muita  samoja  haasteita  kylätoiminnassaan  erityisesti  suhteissaan 

kuntakeskuksiin.  Näiden  asioiden  koettiinkin  yhdistävän  kyliä.  Lisäksi  molemmilla  kylillä  on 

vahvaa  perinne-  ja  kädentaito-osaamista,  jotka  herättivät  kiinnostusta  yksilötasolla.  Molemmilla 

kylillä  on  ollut  viime  vuosien  aikana  hyvin  aktiivista  kylätoimintaa  ja  mielenkiintoisia 

hankeprojekteja,  joiden  tuomat  hyvät  tulokset  kiinnostivat  kyliä  puolin  ja  toisin.  Kylien  sama 

aktiivisuustaso varmasti helpotti kylien tutustumista, koska molemmat kylät olivat samalla viivalla 

omassa  toiminnassaan  ja  toisen  kylän  tekemät  asiat  koettiin  pelkästään  hyvien  inspiraatioiden 

lähteiksi myös omalle kylälle. Toisen kylän toimintaan tutustuminen koettiin kylillä ennen kaikkea 

vertaistukena  ja  uskoa  omaan  tekemiseen  vahvistavana  kokemuksena.  Toisen  kylän  valmiit 

kokemukset helpottavat myös omaa toimintaa, jos ei tarvitse aloittaa täysin alusta tekemään jotain 

projektia.  Esimerkiksi  Alpua  toivoi  saavansa  tietoa  kyläkaavoitusprosessista  Lentiiralta,  jolla 

kyläkaavoitus on tehty kylälle.  

Haastateltavat  näkivät  kylien  ylimaakunnallisen  yhteistyön hyödyntämisen yleisesti  kylien 

kehittämisessä  pelkästään  hyvänä  asiana  kylille.  Eräs  haastateltava  totesi,  että  eri  maakunnissa 

olevien kylien yhteistyö toisi kylille uutuusarvoa, jota ei välttämättä enää ole paikallisten kylien 

kesken. Monesti paikalliset kylät jo tuntevat toistensa toiminnan, eri maakunnissa olevien kylien 

toiminnassa  sen  sijaan  olisi  vielä  uutuuden  viehätystä  toisen  kylän  toimintaa  kohtaan.  Uuden 

yhteistyökylän  koettiin  myös  näkevän  ulkopuolisena  paremmin  toisen  kylän  toiminnan  ja 

olosuhteiden vahvuudet. Kaiken arkisen elämän keskellä oman kylän kohdalla ei välttämättä aina 

osata nähdä niitä hyviä puolia, joita kylältä löytyy.  Yhteistyötä tekevä kylä voisi aina herätellä 

toista  kylää näkemään omat vahvuudet  ja  mahdollisesti  yhteistyön tuoman luottamuksen kautta 
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myös ne heikkoudet. Tämä auttaisi kyliä niiden kehittämistyössä.

”Kylien yhteistyö olisi hyvä asia kaikkien kylien toiminnalle, kylät saisivat heti uutta näkökulmaa 

omaan toimintaan. Ulkopuolinen näkee eri tavalla asiat, kuin oma kylä.” (Haastateltava 8, 

alpualainen)

        

Kylien yhteistyössä myös vierailut toiselle kylälle ovat kyläläisistä mukavia kokemuksia. Eräskin 

haastateltava  totesi  näiden vierailuiden olevan  kuin  palkintomatka  kylätoimijoille,  jotka  tekevät 

työtä  oman  kylän  kehittämisen  eteen.  Välillä  olisi  hyvä  päästä  vaihtamaan  kuulumisia  ja 

kokemuksia  toisen  kylän  toimijoiden  kanssa.  Kylien  kahden  keskiset  kylätapaamiset  olisivat 

mahdollisesti myös kylätoimijoille helpompia tilaisuuksia keskustella kylien asioista, kuin viralliset 

seminaarit ja koulutuspäivät, joiden tarkoituksena on usein tuoda yhteen eri toimijoita ja rakentaa 

yhteistyöverkostoja.

Kylien yhteistyö tarvitsee kuitenkin aikaa. Haastateltavat näkivät yhteistyön huonoina puolina 

sen, miten heidän aikansa riittää kaikkeen toimintaan. Hyvin aktiivisella kylällä voi tulla aikapula 

vastaan,  jos  kylän  omien  eri  hankkeiden  lisäksi  tulevat  toisen  kylän  kanssa  tehtävät  hankkeet. 

Muutamat haastateltavat myös kokivat, että kylien yhteistyöhön tarvitaan esimerkiksi ulkopuolinen 

hankevetäjä,  joka aktivoi kyliä yhteiseen toimintaan.  Muuten yhteydenpito saattaa hiipua kylien 

välillä ajan kuluessa, jos sitä omien tapahtumien järjestämisen keskellä ei muista ylläpitää. Myös 

välimatka voi olla haaste kylien välillä, mitään isompia hankkeita ei välttämättä sen vuoksi pystytä 

tekemään. Esimerkiksi yhteinen retkeilyreitistö ei tässä Alpuan ja Lentiiran kylien tapauksessa taida 

onnistua kylien välille.  Ajatuksien vaihto toisen kylän kanssa onnistuu välimatkasta  huolimatta, 

jonka molemmat kylät kokivat tämän kokeilun perusteella myös erittäin tärkeäksi lopputulokseksi. 

Lentiiralaiset myös näkivät, että paikallisessa yhteistyössä Kuhmon kylien kesken on vielä paljon 

tekemistä, koska kylät eivät tee tällä hetkellä juurikaan yhteistyötä toistensa kanssa. Tässä asiassa 

olisi  vielä  paljon  parannettavaa,  kun  vertaa  esimerkiksi  Vihannin  alueen  kylien  yhteistä 

retkeilyreitistöä.  Kylien  välinen  yhteistyö  nähtiin  tuovan  mahdollisuuksia  kylien  kehittämiseen, 

yhteistyön toimivuus riippuu vain kylistä itsestään.  

”Kylien yhteistyössähän vain taivas on rajana.” (Haastateltava 4, lentiiralainen)          
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KYLÄT OSANA KUNTIEN KEHITTÄMISTÄ KUHMOSSA JA 
RAAHESSA

Kunnan ja kylän välinen yhteistyö oli yhtenä aiheena tässä tutkielmassani. Halusin selvittää kuinka 

tämä yhteistyö toimii tutkimusalueillani Kuhmossa sekä Raahessa entisen Vihannin alueen kylien 

kanssa.  Lisäksi halusin kuulla kunnan yleisestä suhtautumisesta kylätoimintaan ja kyläyhdistyksiin 

sekä miten kylät otetaan huomioon kunnan kehittämispolitiikassa. Tätä varten kävin läpi molempien 

kuntien kehittämisstrategioita sekä haastattelin  kahta Kuhmon ja yhtä Raahen kuntien edustajaa 

saadakseni  myös  asiantuntijatietoa  asiasta.  Lisäksi  käsittelin  aihetta  tekemissäni  kyläläisten 

teemahaastatteluissa  saadakseni myös kylien näkemyksiä esille.    

Kunta kylätoiminnan tasapainottajana Kuhmossa

Kuhmon  kohdalla  kylillä  on  yhä  vahva  merkitys  kunnan  maaseutualueiden  perusrakenteessa. 

Kylätoiminnalla on hyvin pitkät perinteet ja tästä syystä kylät kokevat asemansa kunnassa tärkeäksi. 

Tämä saattaa luoda suuria odotuksia myös kuntaa kohtaan. Kuhmon kaupunki tukee rahallisesti 

maaseudun  kehittämistä  monella  eri  osa-alueella.  Näitä  tuen  osa-alueita  ovat  maatilojen 

sukupolvenvaihdokset  ja  muu  suunnittelutyö,  maatalouslomitus,  4H-toiminta,  yksityisteiden 

kunnossapito,  sähköttömien  talouksien  tuki,  vesihuoltoavustukset,  kylien  hiihtolatuavustukset, 

toimitila-avustukset kylärakennuksille (esim. entiset kyläkoulut), kylätoiminnan yleisavustus sekä 

Leader-toiminnan  tukiraha.  Haastateltavana  ollut  kunnan  edustaja  näkeekin  maaseudun 

kehittämisen olevan kunnassa kokonaisvaltaista, kylien toimintaan vaikuttavat kylätoiminnan ohella 

myös monet muut asiat. Esimerkiksi kaupungin suurin tuki menee maaseutualueiden yksityisteiden 

kunnossapidon tukemiseen. Yksityistiet hoidetaan yhdessä paikallisten tiehoitokuntien kanssa, joita 

jokaisella  kylällä on useampiakin riippuen yksityisteiden määrästä kylän alueella. Kylätoiminnan 

yleisavustus  yhdessä  kylien  toimitila-avustusten  kanssa  on  noin  15  000  euroa.  Tukea  oltiin 

laskemassa noin 7500 euroon, mutta kaupunginhallitus päätti pitää tuen entisellään. Koska kuntien 

nykyinen taloustilanne on huono ja säästöjä täytyy tehdä valtakunnallisesti, myös Kuhmossa tukien 

kohdalla  on  jouduttu  tekemään  säästöratkaisuja.  Maaseutualueita  pyritään  kuitenkin  tukemaan 

kaikkien  mahdollisuuksien  mukaan.  Kyläyhdistysten  kehittämishankkeita  tuetaan  Leader-

rahoituksen kuntaosuuden kautta, mutta kunnan edustajan mukaan kylien hankkeissa välirahoituksia 

ja  takauksia  ei  enää  periaatteen  vuoksi  rahoiteta  kunnan  puolelta.  Tämä  on  saattanut  herättää 

vastalauseita  muutamien  kylien  kohdalla,  mutta  kylien  olisi  itse  pystyttävä  hoitamaan 

hankerahoituksensa.   
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Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa kylätoiminta on mainittu kunnan yhdeksi 

vahvuudeksi  sekä  mahdollisuudeksi  tulevaisuudessa.  Strategiassa  nähdään  elinvoimaisen 

maaseudun  kokonaisuudessaan  olevan  yksi  vahvuustekijä  Kuhmossa.  Kylätoiminta,  yrittäjyys, 

lähiruoka  ja  valokuitu  muodostavat  yhdessä  elinvoimaisen  maaseudun  mahdollisuudet 

tulevaisuudessa.  Valtuustokaudelle  2013–2016  on  myös  tehty  uusi  maaseutuohjelma,  johon  on 

kirjattu maaseudun kokonaisvaltaiset kehittämissuunnitelmat. Maaseutuohjelmassa kylätoiminta on 

mainittu lähinnä kohdassa, jossa tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen lähelle 

jokaista kuhmolaista. Tässä kohdassa kyläterveydenhoitaja -kokeilua jatketaan kylissä sekä sosiaali- 

ja  terveyspalveluiden  järjestämisessä  uusien  toimintamallien  kokeiluun  on  tavoitteena  perustaa 

pilottihankkeita.  Näitä  voisivat  olla  esimerkiksi  vapaakuntakokeilu,  aluelautakuntamalli, 

palveluautot ja palvelupisteet kylissä. Kylätoimintaa tai kyläyhdistysten roolia tulevaisuudessa ei 

maaseutuohjelmassa muuten erikseen käsitellä. Kunnan edustaja kuitenkin painotti haastattelussa, 

että palveluiden tuottamisessa pitäisi kehitellä uusia tapoja myös taajaman ulkopuolella ja uusiin 

hankekokeiluihin kannustetaan kunnan puolelta. Myös kaupunginhallituksen jäsen näki palveluiden 

tuottamisen olevan yksi tulevaisuuden haasteista. 

”Kuhmon maaseudun tulevaisuuden suurin uhka on siellä asuvan väestön ikääntyminen. 

Maaseudun ikääntyvän väestön kunnallisten palvelujen saatavuus edellyttää toimivia tie- ja 

viestiliikenneyhteyksiä. Tämä tarkoittaa, että yksityisteiden kunnossapitoa varten tarvittavista 

resursseista vastaa yhteiskunta ja että valokuitukaapeli rakennetaan jokaiseen pysyvästi asuttuun 

talouteen, mikäli asukas on halukas sen ottamaan. Laajakaistaverkon rakentamiskustannukset on 

pääosin hoidettava yhteiskunnan toimesta.” (Kuhmon kaupungin hallituksen jäsen)

Koska nykyinen talouden kehitys kuntakentällä on aika sekava, ei kunnan puolelta ehkä pystytä 

enää samalla tavoin tukemaan kylien kehittämistä kuin ennen. Säästöjä täytyy tehdä kaikilla kunnan 

osa-alueilla.  Myös  Kuhmon  laaja  pinta-ala  ja  etäisyydet  luovat  omat  haasteensa  kunnan 

kehittämisessä. Haastattelussa kunnan edustaja kuitenkin painotti, että kaikkia kyliä tulisi kohdella 

tasavertaisesti kunnan puolelta, mutta myös kylätasolla.

”Nykyään hanketoiminta saa suurimman huomion kehittämistyössä, mutta kaikilla kylillä ei ole 

kuitenkaan tähän tarpeeksi henkilöresursseja. Tällöin tulee mieleen se, että jääkö pienet 

perinteiseen kylätoimintaan keskittyvät kylät kehityksessä suurempien jalkoihin? Kuitenkin myös 
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perinteinen kylätoiminta on tärkeää, koska sekin tuo kylille toimintaa ja elämää. Jos vaikka kylä 

saa sen hiihtoladun tehtyä, niin sekin tuo jo hyvinvointia kyläläisille. Hanketoimintaa saa ehkä 

liikaa huomiota, pienetkin kylät tulisi ottaa huomioon kehittämisessä.” (Kuhmon kunnan edustaja)

Tätä kylien eritasoista toimintaa kunta pyrkii omilla kehittämispolitiikallaan tasapainottamaan ja 

ottamaan huomioon kaikki alueensa kylät.  Kunnan edustaja myös korostaa, että kylätoiminta on 

asukkaiden  vapaaehtoistoimintaa.  Hänen  mukaansa  kyläyhdistyksille  on  ehkä  liikaakin  siirretty 

vastuuta,  eivätkä  kaikki  pienemmät  kylät  pysty  välttämättä  kantamaan  tätä  kehittämisvastuuta. 

Kylät  kuitenkin  saavat  tehdä  omaehtoista  kehittämistyötä  niin  paljon  kuin  haluavat,  jos  halu 

kehittämiseen lähtee kyläyhdistyksiltä itseltään. 

”Kylien pitäisi myös enemmän verkostoitua paikallisesti, häivyttää kylärajoja. Suuremmat kylät 

voisivat ottaa pienemmät kylät hankkeisiin mukaan. Näin myös pienemmät kylät pääsisivät 

helpommin mukaan hanketoimintaan yhteistoiminnan kautta, jos omalta kylältä ei löydy tarpeeksi 

toimijoita.” (Kuhmon kunnan edustaja)

Kunnan ja kylien välisestä yhteistyöstä kaupunginhallituksen jäsen toteaa, että kuhmolaisilla kylillä 

on  hyvät  yhteydet  kaupungin  organisaatioon.  Hänen  mukaansa  kunta  tukee  jatkossakin 

maaseutualueidensa kehittämistä, jos valtio päätökset eivät merkittävästi vähennä kunnilta  tähän 

työhön kohdistettuja rahoitusmahdollisuuksia.  Myös kunnan edustaja näkee kunnan ja kylien välit 

hyvinä.  Yhteistyössä  on  tehty  esimerkiksi  uusi  maaseutuohjelma,  johon  kysyttiin 

maaseutuneuvottelukunnan  alaisina  olevien  maaseudun  toimijoiden  näkemyksiä  tulevaisuuden 

kehittämispisteistä.  Vaikka  maaseutuneuvottelukunnalla  ei  ole  päätäntävaltaa  kunnan 

päätöksenteossa, niin sen tarkoituksena on toimia kylien asioiden äänenä kaupunginhallitukselle. 

Kaiken kaikkiaan kunnan edustaja näkee kunnan ja kylien välit hyvinä, vaikka hänen mukaansa 

aina  löytyykin  asioita,  jotka  ei  miellytä  kaikkia.  Jälkeenpäin  voidaan  miettiä  myös  kunnan 

tekemissä ratkaisuissa sitä, olisiko joitakin asioita voitu tehdä eri tavalla. Esimerkiksi kyläkoulujen 

lakkauttamispäätökset ovat aina olleet hyvin vaikeita ja ne ovat herättäneet kiivaita keskusteluita 

kylissä. Kunnan edustajan mielestä tulisikin kehittää tämän kaltaisten vaikeiden päätöksien kohdalla 

pienimuotoista vaikutusten  arviointimenetelmää, joka ottaisi paremmin huomioon jälkivaikutukset 

myös pienempien yhteisöjen, kuten esimerkiksi maaseudun kylien, kohdalla. 

”Maaseudun päätökset pitäisi miettiä ihan eri tavalla kuin suuren yritysmaailman päätökset, koska  

maaseutu ei toimi samoilla säännöillä.” (Kuhmon kunnan edustaja)
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Kuhmon  kyläkoulujen  lakkauttamisten  kohdalla  kunnan  edustajan  näkemys  on,  että  aikoinaan 

tehtyjen päätöksien kanssa tulisi elää ja katsoa asioissa eteenpäin.         

Lentiiran kohdalla kylän ja kunnan välisiä suhteita on selvitetty myös aikaisemmin Niemisen 

(2011) tutkimuksessa Kyläsuunnitelmat osana kehittämistyön arkea. Tässä tutkimuksessa todetaan, 

että Kuhmon kaupunki ei näy erityisen vahvasti lentiiralaisten jokapäiväisessä arkielämässä, koska 

kylällä on totuttu toimimaan itsellisesti ja tekemään omaehtoisesti työtä niiden asioiden eteen, jotka 

kylällä  koetaan  tärkeiksi.  Kaupungin  oleminen  kylän  kumppanina  on  ollut  vaihtelevaa,  mutta 

asiallista.  Yhteydenpitoa  Kuhmossa  on  helpottanut  maaseutusihteerin  työkuva  myös 

yhteyshenkilönä  kylien  ja  kunnan  välillä.  Monessa  yksittäisessä  asiassa  kaupunki  on  ollut 

tukemassa  kylän  asioiden  eteenpäin  viemistä,  mutta  lopulta  kylä  itse  on  kuitenkin  asioiden 

toteuttaja ja vahvalla otteella tarpeitaan eteenpäin vievä voimavara (Nieminen 2011: 29–30).

Tämän tutkielman haastatteluissa lentiiralaiset näkivät kylänsä suhteet kaupunkiin huonosti 

toimivina.  Kunnan  maaseututoimiston  kanssa  yhteistyö  sujuu  todella  hyvin,  mutta  kaupungin 

edustajien kanssa välit ovat niukat ja heidän kanssaan on hankala toimia. Eräs haastateltava näki, 

että  kaupunkistrategiassa  olevat  asiat  ovat  kyllä  kirjattuna  ylös,  mutta  se,  tehdäänkö  näiden 

strategiaan suunniteltujen asioiden eteen käytännössä, jää hieman epäselväksi kylille. Haastateltava 

myös koki,  että ne kylät,  joissa on toiminnassa oleva kyläkoulu pystyvät toimimaan muutenkin 

paremmin  verrattuna  niihin,  joista  kyläkoulu  on  lakkautettu.  Kunnan  yleisestä  suhtautumisesta 

kylätoimintaan  kysyttäessä  haastateltavat  näkivät,  että  suhtautuminen  riippuu  henkilöistä. 

Pääasiassa  suhtautuminen  on  kuitenkin  hyvä,  koska  Kuhmolla  on  kuitenkin  pitkät  perinteet 

kylätoiminnan parissa. Virkeänä pysyvä kylä nähtiin myös kunnan kannalta arvostettavana asiana. 

Kylätoiminnan avustukset nähtiin ihan hyvänä kannatusrahana yhdistyksille. Ihmetystä kuitenkin 

herätti onko kunnan asukkaat tasa-arvoisessa asemassa, kun maaseudun asukkaiden täytyy erikseen 

anoa avustusta  esimerkiksi  teiden kunnossapitoon, kun taas kaupungissa asuvien kuntalaisten ei 

tarvitse näin tehdä. Yksi haastateltava kuitenkin toteaa, että kylätoiminnan asema on eri kunnissa 

erilaista ja Kuhmossa kunta kuitenkin vielä tukee sekä avustaa kyliensä toimintaa. 

Kuhmossa  kylien  virallisena  äänenä  toimii  maaseudun  neuvottelukunta,  mutta  sillä  ei  ole 

virallista  valtaa  tehdä  päätöksiä.  Eräs  haastateltava  koki  neuvottelukunnan  viran  olevankin 

enemmän yksittäisten  asioiden  esille  nostaja.  Lisäksi  haastateltava  toteaa,  ettei  neuvottelukunta 

toimi tällä hetkellä niin kuin sen pitäisi, koska siellä eivät ole mukana kaikkien Kuhmon kylien 

edustajat. Tämä johtaa siihen, että neuvottelukunnan toiminta ei ole vielä sillä tasolla kuin se voisi  

olla kylien asioiden esille nostajana, koska yhden kylän edustaja ei voi tietää muiden kylien tarpeita. 
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”Tärkeintä olisi saada organisaatio ja neuvotteluyhteydet tiiviimmiksi. Sen pitäisi tapahtua 

maaseutuneuvottelukunnan kautta, saada se toimivammaksi. Yksi organisaatio, jossa käsiteltäisiin 

kaikkia perukan asioita.” (Haastateltava 4, lentiiralainen) 

Kunnan  ja  kylien  yhteistyön  parantamiseen  nähtiin  yhtenä  ratkaisuna  kunnan  edustajien 

jalkautuminen  kylille  tutustumaan  kylien  toimintaan  ja  asukkaisiin.  Tätä  kautta  saataisiin 

rakennettua paremmat  yhteydet  kaupungin ja kylien välille,  kun kunnasta  tehtäisiin  säännöllisiä 

kierroksia jokaisella kylillä.   

”Kunnasta voitaisiin enemmän jalkautua kylien pariin katsomaan miten kylillä jaksetaan. Pitäisi 

olla lakipykälä, että kunnan päätoimijat tutustuisivat konkreettisesti kenttään.” (Haastateltava 2, 

lentiiralainen)

Kuhmossa kyläkierroksia on aikaisempina vuosina tehty enemmän, mutta nykyisin nämä kuntien 

edustajien vierailut ovat vähentyneet. Tämä vähentää ja vaikeuttaa keskusteluyhteyksien ylläpitoa 

kylien ja kunnan välillä. 

Kaupungin strategista maaseutukehittämistä Raahen alueella
 
Vihannin alueen kylät tulivat osaksi Raahea kuntaliitoksen myötä vuoden 2013 alussa, joten kylien 

kehittäminen  tapahtuu  nykyään  osana  Raahen  kuntaa.  Raahen  kaupunki  teki  vuonna  2004 

ensimmäisen  maaseutusuunnitelman  vuosille  2004–2011,  jossa  se  määritteli  kaupungin 

keskustaajaman  ulkopuolella  sijaitseville  kylille  maaseutupoliittiset  tavoitteet  osana  kaupungin 

kokonaisstrategiaa.  Maaseutusuunnitelma  tehtiin  yhdessä  Raahen  alueen  kylien  kanssa  mm. 

kyläsuunnitelmien  osalta.  Tavoitteena  oli  laatia  jokaiselle  kylälle  oma  kyläsuunnitelmansa  sekä 

koota  ne  yhdeksi  kokonaisvaltaisemmaksi  maaseutupoliittiseksi  kehittämissuunnitelmaksi. 

Maaseutusuunnitelman päätavoitteita kylien kohdalla olivat kyläkoulujen säilyttäminen, osaamisen 

ja yhteistyön lisääminen, peruspalveluiden turvaaminen, kylien liikenneympäristöjen kehittäminen 

turvallisemmiksi,  hanketoiminnan  lisääminen  kylien  kehittämisessä  sekä  aktiivisen 

yhdistystoiminnan ylläpitäminen.

Vuonna 2012 valmistuneessa Raahen ympäristökylien maaseutusuunnitelmassa kylätoiminta 

nähdään  alueen  mahdollisuutena,  jota  kannattaa  kehittää  myös  tulevaisuudessa.  Suunnitelmassa 

luodaan visio Raahen maaseudusta vuoteen 2020 asti,  jossa ovat vahvasti  mukana myös alueen 
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kylät. Tuolloin ei kuitenkaan oltu vielä tehty Raahen ja Vihannin välistä kuntaliitosta, joten nämä 

vuoden 2012 suunnitelmaan kootut kehittämistavoitteet koskevat lähinnä vielä Raahen omia kyliä. 

Kevään 2014 aikana on kuitenkin valmisteltu uutta maaseutusuunnitelmaa, jossa ovat mukana myös 

Vihannin alueen kylät. Uusi maaseutusuunnitelma julkaistaan virallisesti touko-kesäkuussa 2014. 

Tällä  hetkellä  vielä  virallisessa  vuoden  2012  maaseutusuunnitelmassa  on  kuitenkin  tavoitteena 

turvata  aktiivinen  kylätoiminta,  johon  sisältyvät  kylätoimijoiden  osaaminen,  kyläsuunnitelmien 

tekeminen  jokaiselle  kylälle,  sähköisen  viestinnän  ja  sosiaalisen  median  hyödyntäminen 

kylätoiminnassa  sekä  kylien  verkostoituminen  ja  yhteistyö.  Myös  kylien 

vaikuttamismahdollisuuksia on suunnitelman mukaan tarkoitus kehittää ja turvata tulevaisuudessa. 

Tavoitteena on luoda toimiva lähidemokratia ja vuorovaikutus Raahen alueen kylille. Tätä varten 

perustetaan  kylien  oma  neuvosto,  kyläasiamiestoiminta  sekä  kehitetään  maaseutu-  ja 

aluelautakunnan toimintaa. Myös avoin tiedonvälitys kylien kesken sekä kylien ja kunnan välillä 

olisi tärkeää hyvälle toiminnalle.

Maaseutusuunnitelmassa on kylät huomioitu myös muissa maaseudun kehittämistavoitteissa. 

Esimerkiksi  maaseutumatkailussa on yhtenä toimenpiteenä mainittu  kylien omat kylätapahtumat 

matkailullisina  kohteina  ja  mahdollisuuksina.  Toimenpiteenä  mainitaan  kylätapahtumien 

tuotteistaminen  ja  markkinoinnin  tehostaminen,  jotta  kylien  perinteet  ovat  entistä  tiiviimpi  osa 

alueen elinkeinoelämää ja matkailua. Kylillä on myös laadukkaiden lähipalveluiden turvaamisessa 

tärkeä  rooli  maaseutusuunnitelmassa.  Kylä-  ja  järjestötoimintaa  aktivoidaan  ja  resursoidaan 

elinympäristön ja elinkeinojen kehittämistyöhön.  Kyliä kannustetaan myös toimimaan palvelujen 

tuottajina, esimerkiksi näitä voisivat olla virkistys- ja vapaa-ajan palvelut sekä kylätalkkaripalvelut. 

Suunnitelmassa mainitaan myös kyläkauppakoulutus ja kyläkauppainvestointien tukeminen. Kylien 

yhteiset teeman mukaiset hankkeet ovat myös tavoitteena, esimerkiksi kylätalojen toiminnallinen 

kehittäminen  monipalvelu-  ja  toimintapisteiksi.  Maaseutusuunnitelmassa  nähdään,  että 

kyläkohtaisesta  kehittämisestä  olisi  päästävä  kohti  kylien  yhteistä  kehittämistä.  Yhteistyö  tulee 

ulottaa  yli  kuntarajojen  ja  myös  hanketoiminnan  tulee  olla  nykyistä  enemmän  usean  kylän 

yhteistoimintaa.  Raahen  kaupungin  tehtävänä  on  maaseutusuunnitelman  mukaan  olla  mukana 

luomassa tähän mahdollistavia toimintatapoja yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Tulevassa maaseutusuunnitelman päivitetyssä versiossa on otettu Raahen ja Vihannin kylät 

huomioon  kehittämistavoitteita  suunniteltaessa.  Kylillä  on  toteutettu  kyselyitä  ja  kyläkarttoja 

maaseutualueiden  kehittämisestä.  Uusimpana  asiana  tullaan  korostamaan  laajentuvien 

maaaseutualueiden  tasa-arvoisuutta  eli  kaikki  kylät  tulevat  olemaan  tasavertaisessa  asemassa 

kunnan  kehittämisessä.  Tämä  halutaan  ottaa  huomioon,  koska  kuntaliitoksen  myötä  huoli 

tasavertaisuudesta on havaittavissa kylien parissa. Strategisia päämääriä maaseudun kehittämisessä 
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tulevat olemaan yrittäjyys ja maaseutuelinkeinot, lähipalvelut ja maaseutuasuminen, nuoret, sekä 

paikallisuus. Kylillä ja kylätoiminnalla on iso merkitys näiden kaikkien päämäärien toteuttamisessa.  

Kyläkaavoitukset  tulevat  olemaan  maaseutuasumisen  kulmakiviä,  joihin  pyritään  panostamaan 

tulevan suunnitelman toimintakaudella. Myös aktiivista kylien yhdistystoimintaa tullaan tukemaan 

ja kehittämään paikallisuutta korostaen. Kaupungin ja kylien välistä keskustelua ja toimintaa tullaan 

kehittämään  jatkossakin  jo  aloitetun  Lähidemokratia-työryhmän  kautta  saatujen  tietojen  avulla. 

Tarkoituksena  on  luoda  Raahen  alueelle  toimiva  lähidemokratiamalli,  johon  kuuluvat  kaikki 

nykyiset Raahen  kylät.     

Kunta  tukee  rahallisesti  kylien  kehittämistä  kahdella  tavalla.  Raahessa  maaseutu-  ja 

aluelautakunta antaa maaseudun kehittämisrahaa Raahen alueen kylille ja Vihannin puolella toimiva 

oma aluelautakunta päättää sen alueen rahoituksista. Tämän lisäksi kylät voivat hakea kylien Sofy-

kehittämisrahaa pienten hankkeiden materiaalikuluja  varten.  Haastattelemani  kaupungin edustaja 

totesi, että maaseudun kehittämisrahassa ei olisi pitänyt tehdä sitä päätöstä kuntaliitoksen jälkeen, 

että rahat jaetaan kahdesta eri lautakunnasta eli Raahessa sen alueen kylille sekä Vihannissa omille 

kylille.  Tämä  on  tuottanut  suurimmat  vaikeudet  kylien  tasavertaisessa  kohtelussa,  koska  tämä 

eriarvoistaa tällä hetkellä Raahen ja Vihannin kylät toisiinsa nähden. Tämä voi myös olla yksi syy, 

miksi  tällä  hetkellä  viranomaisten  ja  kylien  välit  eivät  toimi  parhaalla  mahdollisella  tavalla. 

Kaupungin edustaja kuitenkin painotti,  että Vihannin kylät tulivat automaattisesti  Raahen kylien 

kehittämissuunnitelmiin  mukaan  kuntaliitoksen  myötä  ja  tämän  vuoksi  myös  virallinen 

maaseutusuunnitelma  on  nyt  päivitetty.  Hän  myös  totesi  Raahen  kaupungin  suhtautumisen 

kylätoimintaan  olevan  pääasiassa  hyvä,  mutta  joidenkin  virkamiesten  asenne  saattaa  olla  kyliä 

kohtaan  yleistä  ilmapiiriä  negatiivisempi.  Kaupungin  taloudellinen  tuki  kylätoiminnan 

kehittämiseen on kuitenkin aika hyvä, kun sitä vertaa muihin lähikuntiin.   

Alpuan  kylän  omat  kokemukset  yhteistyöstä  kunnan  suuntaan  olivat  haastatteluiden 

perusteella  varsin  huonoja.  Ongelmat  alkoivat  sen  jälkeen,  kun  entinen  Vihannin  kunta  päätti 

etukäteen varoittamatta  lakkauttaa kyläkoulun kylältä  hyvin lyhyen ajan sisällä  ilman,  että  kylä 

pystyi asiaan sanomaan omaa kantaansa. Keskusteluvälit kuntaan saatiin korjattua tämän jälkeen 

kylällä aloitetun esiselvityshankkeen avulla, kun osapuolten välille saatiin ulkopuolinen asioiden 

neuvottelija.  Nyt  kuntaliitoksen  myötä  välit  Raahen  kaupunkiin  ovat  kuitenkin  taas  heikot, 

kyläläiset kokevat ettei kunta halua antaa kylille sitä vastuuta, jota kylät haluaisivat kantaa omassa 

kehittämisessään. Keskusteluyhteydet kunnan suunnalta ovat myös huonot kylien kanssa, ja kyliä 

koskevia päätöksiä tehdään usein kysymättä kylien mielipidettä asiasta. Haastateltavat näkivät, että 

monet maaseutusuunnitelmaan kirjatut asiat  eivät näin tule esille kunnan konkreettisissa teoissa. 

Nykyistä tilannetta hankaloittaa myös se, että kuntaliitosasia on vielä hieman epävarmalla pohjalla. 
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Osalla  entisen  Vihannin  alueella  olisi  mahdollisuus  liittyä  osakuntaliitoksella  Oulaisiin  eli 

lähimpänä Oulaisia olevat Vihannin kylät haluaisivat liittyä Oulaisten kuntaan eivätkä olla osana 

Raahea.  Haastattelemani  Alpuan  kyläläiset  kuitenkin  totesivat,  että  heille  nykyinen  kuntaliitos 

Raahen kanssa sopisi hyvin ja tilanteen voisi jo siltä osin rauhoittaa. Epäselvyydet kuntaliitoksista 

myös  vaikuttavat  siihen,  että  yhteistyötä  Raahen  kaupunkiin  on  tällä  hetkellä  vaikea  alkaa 

kehittämään paremmaksi.     

Kunnan vastuunjakaminen kylille ei haastateltavien mukaan ole Raahen alueella toimiva. Eräs 

kyläläinen  toteaakin,  että  nykyisin  kuntien  strategisessa  suunnittelussa  korostettavaa  kolmannen 

sektorin roolia ei kunnan puolelta haluta tukea heidän alueellansa. Tästä syystä puheiden ja tekojen 

välillä kulkee kylän näkökulmasta katsottuna melkoinen ristiriita. 

”Nyt vähän näyttää ettei kunta oikein tuekaan tätä kolmannen sektorin roolia, vaikka ensin sitä 

korostettiin kaikissa puheissa. Koulunkin tilanteessa kylä yritti tulla kuntaa vastaan esimerkiksi 

lupautumalla hoitamaan koulun lämmittämisen, joka olisi tuonut säästöä kunnalle, mutta kunta 

suhtautui vaan vähättelevästi kylän asemaan tämän kaltaisessa toiminnassa. Että eihän kylä pysty 

sellaista hoitamaan.” (Haastateltava 6, alpualainen)

 

Sama haastateltava myös totesi,  että kylä on saanut omalla toiminnallaan kylälle paljon sellaisia 

palveluita,  joita  kunta on ensin vienyt  heiltä yksi  toisensa jälkeen.  Esimerkiksi  kyläyhdistyksen 

toiminnan avulla kylälle on saatu takaisin yksityinen lasten päivähoitotoiminta sekä syksyllä 2014 

alkava esikoulutoiminta koulun tiloissa. Myös kaupan kohdalla haastateltava näki, ettei kauppias 

olisi  välttämättä  uskaltanut  yritystä  aloittaa,  jos  kylällä  ei  olisi  niin  aktiivinen  kylätoiminta  ja 

nykyiset palvelut. Kunta tuntuukin suhtautuvan hyvin varautuneesti kylien omiin palvelukeskuksiin 

eikä kylät ei nähdä potentiaalisina palveluiden tuottajina. 

Suurimpana  ongelmana  haastateltavat  kokivat,  että  kunta  ei  ole  aidosti  kiinnostunut 

kehittämään maaseutua ja niiden kyliä. Kunnan puolelta on haastateltavien mukaan toimittu niin 

paljon  kylätoimintaa  vastaan  heidän  kylän  kohdalla,  ettei  kylässä  tästä  johtuen  uskota 

kylätoiminnan kiinnostavan kunnan virkamiehiä.  Kunnan puolelta  ei  oteta  esimerkiksi  tarpeeksi 

selvää kylien paikallisista olosuhteista eikä kysytä kylien mielipiteitä kyliä koskevissa päätöksissä. 

Esimerkkinä haastateltavat  kertoivat  kuinka yksityisen kyläläisen omistama rakennus oli  laitettu 

kunnan toimesta ja kunnan omaisuutena myyntiin ilman rakennuksen virallisen omistajan lupaa. 

Kunnan ei myöskään koettu tukevan kylien omaa kehittämisintoa.  
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”Kylät ovat yleensä valistuneempia kehittämisessä kuin itse kunnat. Kunnat eivät ole vielä aidosti 

mukana tässä kehittämistyössä. Kylät ovatkin enemmän riippakiviä, jotka ovat vain rahaa vailla 

kunnalta.” (Haastateltavat 9 ja10, alpualaiset)

Pari  haastateltavista  koki,  että  kehittämisessä  olisi  vielä  paljon  mahdollisuuksia,  joita  kunnan 

virkamiehet  eivät  osaa  nähdä  päätöksissään.  Heidän  mukaansa  esimerkiksi  teknologian  kehitys 

mahdollistaa  pienenkin  seudun  kehittämisen,  mutta  yleisesti  Suomessa  on  vielä  vallassa 

vanhanaikainen politiikka, jossa ei osata hyödyntää näitä uusia teknologisia väyliä. Haastateltavat 

myös toteavat, että heidän alueensa yhteistyölle olisi kyllä rakenteet olemassa, mutta niiden mukaan 

ei toimita. Esimerkiksi, jos alueella järjestetään maaseutuun liittyviä seminaareja, niin paikalla ei 

ole  kunnan  puolelta  edustajia  eikä  poliittisia  päättäjiä  kuulemassa  yleistä  keskustelua  aiheesta. 

Tämän vuoksi  keskustelut  eivät  johda usein  mihinkään.  Haastateltavien  mielestä  kunnilta  usein 

puuttuu kokonaisvaltainen näkemys maaseudun asioista.       

Vaikka kylän ja kunnan keskusteluyhteydet ovat tällä hetkellä huonot, kylät ovat saaneet myös 

tukea kunnalta pienempiin kylähankkeisin. Kylätoiminta voi hakea kylien Sofy-rahoitusta, jonka 

avulla  Alpuassa  on  kehitetty  kylän  sisäistä  tiedottamista  toimivammaksi.  Myös 

maaseutulautakunnalta  voi  hakea  rahoitusta  suurempia  hankintoja  tai  remontteja  varten,  mutta 

kaikki haastateltavat korostivat, että laajempaan kehittämiseen kylä tarvitsee ehdottomasti avuksi 

hankerahoitusta ja -tukea.

Yhteistyön parantamiseen haastateltavat näkivät yhtenä ratkaisuna sen, että kylien ja kunnan 

välille olisi saatava joku ulkopuolinen toimija, joka toimisi viestinviejänä ja linkkinä molempiin 

suuntiin. Kuntien edustajien toivottiin myös tekevän enemmän henkilökohtaisia käyntejä kylissä, 

jotta nämä näkisivät miten kylissä toimitaan. Avointa keskustelua kaivattiin kunnan virkamiesten ja 

kylien  edustajien  välille.  Keskusteluun olisi  myös  hyvä  löytää  joku uusi  näkökulma,  joka  saisi 

päättäjät aidosti kiinnostumaan kylien kehittämisestä ja potentiaalista. Yhtenä ratkaisuna tähän on jo 

perustettu  alueelle  Lähidemokratia-  hanke,  jonka avulla  pyritään  parantamaan kunnan ja  kylien 

yhteistyötä.  Haastateltavat  kuitenkin  totesivat  tämän  hetkisen  huonon tilanteen  saattavan  johtua 

siitä,  että  kuntaliitoksesta  on  vielä  varsin  vähän  aikaa  ja  välit  ovat  sen  vuoksi  vielä  hataralla 

pohjalla. Yhteistyön toivottiinkin kehittyvän parempaan suuntaan tulevaisuudessa.    
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YHTEENVETO JA POHDINTA

Kumppanuus  ja  yhteistyö  eri  verkostojen  avulla  ovat  yhä  tärkeämpiä  paikallisen  kehittämisen 

toimintamuotoja, joihin on kannustettu kansallisessa ja kansainvälisessä aluekehittämispolitiikassa 

uuden maaseutupolitiikan muotoutumisesta alkaen (Edwards ym. 2000). Myös tässä tutkielmassa 

lähdettiin  tutkimaan  kumppanuuden  tuomia  mahdollisuuksia  kylien  paikalliseen  kehittämiseen. 

Tämän tutkielman lähtökohtana oli kaksi eri maakunnassa sijaitsevaa, toisillensa vielä tuntematonta 

kylää,  jotka  molemmat  tekevät  aktiivista  kylätoimintaa  oman  kylänsä  kehittämisen  eteen.  Oli 

kiinnostavaa tuoda nämä kylät yhteen ja katsoa, löytyykö kylien välille yhteistyön mahdollisuuksia 

välimatkoista  huolimatta.  Kumppanuutta  on  olemassa  monella  eri  tasolla,  ja  tässä  tutkielmassa 

kumppanuuden  voi  nähdä  ilmenevän  niin  paikallisesti  kylätasolla,  kylän  ja  kunnan  välillä 

kuntatasolla  kuin  myös  kahden  eri  maakunnassa  sijaitsevan  kylän  kesken  ylimaakunnallisesti. 

Kylien  kumppanuuden  ja  yhteistyön  lisäksi  tässä  tutkielmassa  tutkittiin  kylätoimintaa,  joka  on 

merkittävintä kylien asukkaiden omaehtoista kehittämistyötä maaseutualueilla. Näiden lisäksi tässä 

tutkielmassa selvitettiin kylien asemaa kuntiensa kehittämisessä ja sitä,  miten toimiva kunnan ja 

kylien yhteistyö on alueellisesti.    

Tutkielman  tutkimuskohteina  olivat  Alpuan  kylä  Raahen  Vihannista  ja  Lentiiran  kylä 

Kuhmosta. Kylät ovat kiinnostavia tutkimuskohteita, koska niiden kylätoiminta on varsin aktiivista 

ja  nykyajassa  hyvin  mukana  olevaa.  Alpualla  on  hankittu  puukaasulla  toimiva  ja  uusiutuvaa 

lähienergiaa  tuottava  CHP-lämpövoimala,  joka  on  kylien  energiaomavaraisuudessa  edelläkävijä 

valtakunnallisesti.  Lentiiralla  on  tehty  suunnitelmia  kylän  palvelukeskuksen  perustamiseksi  ja 

kylätalona toimivia koulurakennuksia muokataan pienin askelin kohti tätä tavoitetta. Lisäksi kylä on 

hyvin aktiivinen perinnekulttuurin ylläpitäjä ja esille nostaja. Kylien monipuolisuus ja aktiivisuus 

olivat niitä syitä, joiden perusteella kylät valikoituivat tämän tutkielman yhteistyön kohteiksi. Jo 

kylien  ensimmäisessä  tapaamisessa  pystyi  havaitsemaan,  että  kylien  yhteistyöhön  on  hyvät 

mahdollisuudet. Kylien lännen ja idän väliset kulttuuriset piirteet täydensivät hyvin toisiansa, kun 

keskusteluyhteys syntyi kylien välille ja tarinoita kerrottiin puolin ja toisin. Kylien maantieteelliset 

erot tulivat esille vain välimatkojen erilaisessa määrittelyssä. Alpualla kylärakenne on tiivis, mikä 

on  tyypillistä  ydinmaaseutualueilla.  Vihannin  keskus  sijaitsee  13  kilometrin  päässä,  joka  on 

matkana  pitkä  tällä  alueella.  Lentiirassa  välimatkat  ovat  laajat  kuten  yleensä  harvaan  asutuilla 

alueilla. Kuhmon keskustaan matkaa tulee yli 40 kilometriä, joka on taas tyypillinen välimatka tällä 

alueella. Eroista huolimatta kylien välillä oli heti hyvä yhteisymmärrys. Karhion (2000: 80) mukaan 

kumppanuus sisältääkin yhteisymmärryksen ja  luottamuksen yhteistyön osapuolten välillä.  Siinä 
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luodaan uusia toimimisen kenttiä, uusia malleja tekemiseen sekä uusia rajoja ylittäviä kokoonpanoja 

erilaisten asioiden yhteyteen. Myös innovatiivisuus liitetään tähän kumppanuuden toimintamalliin. 

Nämä asiat olivat alusta asti havaittavissa myös Alpuan ja Lentiiran kylien välillä.    

Ensimmäisen  tutkimuskysymykseni  mikä  on  kylätoiminnan  merkitys  Alpuan  ja  Lentiiran  

kyläläisille  sekä  miten  kylätoiminta  näkyy  kylien  paikallisessa  kehittämisessä? kautta  selvitin 

kylätoiminnan paikallista merkitystä kyläläisille sekä itse kylälle. Molemmissa kylissä kylätoiminta 

nähtiin tärkeäksi keinoksi kehittää omaa elinympäristöä. Kylätoiminnan kautta huolehditaan kylän 

fyysisestä ympäristöstä järjestämällä vuosittain ympäristön siivousiltamia, remontoimalla kylätaloja 

sekä rakentamalla matkailu- ja kulttuurikohteita kylän lähialueille.  Kylätoiminta tuo myös paljon 

muuta  monipuolista  toimintaa  kylille,  joka  osaltaan  vaikuttaa  siihen,  miten  kylät  nähdään 

asuinpaikkoina.  Aktiivinen  kylä  houkuttelee  uusia  asukkaita,  esimerkiksi  paluumuuttajia 

kotikylälle.  Alpualla  ja  Lentiirassa  erilaisia  kylätapahtumia  järjestetään  ympäri  vuoden,  joista 

suurimpina  ovat  Lentiiran  kyläpäivät  heinäkuussa  ja  Alpuan  elomarkkinat  elokuun  lopussa. 

Vapaana  kansalaistoimintana  kylätoiminnalla  on  edelleen  tärkeä  tehtävä  maaseudun 

yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman uusintajana (Hyyryläinen ym. 2011b: 9). Kylätapahtumat 

virkistävät  kylien  arkea  ja  tuovat  ihmiset  yhteen,  mikä  edistää  kylien  sosiaalista  pääomaa. 

Sosiaalinen  pääoma  rakentuu  toimijaverkostoissa,  ja  kylätoiminnassa  rakentuminen  tapahtuu 

erityisesti  kyläläisten  yhdessä  tekemisen  kautta  esimerkiksi  eri  kylätapahtumia  järjestettäessä. 

Yhdessä  tekeminen  lisää  toimijoiden  välille  luottamusta,  vastavuoroisuutta  ja  yhteistyötä,  jotka 

parantavat  osaltaan  mm.  paikallista  demokratiaa  ja  taloutta  (Shortall  2008).  Kylätoiminnan 

sosiaalista merkitystä ei siis voi väheksyä, ja Alpuan ja Lentiiran kylissä korostettiin ennen kaikkea 

kylätoiminnan tuovan kyläläiset yhteen. Kyläläisten osallistuminen samoihin tapahtumiin saa heidät 

tuntemaan kuuluvansa kyläyhteisöön, jossa jaetaan lisäksi sama paikallinen identiteetti sekä tuetaan 

toinen toista. Myös paikkaan (kylään) kuuluminen on erittäin tärkeä yhteisölle (Woods 2011: 169). 

Monesti kylän kokemat vastoinkäymiset vielä lisäävät tätä kyläläisten yhteenkuuluvuutta, kuten on 

käynyt Alpuan ja Lentiiran kylien kohdalla. 

Kylätoiminnassa  vapaaehtoistyöllä  on suuri  merkitys,  ja  ilman talkootyötä  kylätoiminta ei 

pyöri. Niemi (2013) kuitenkin näkee, että suomalainen kylätoiminta ei enää pohjaudu pelkästään 

alkuaikojen  talkoohenkeen  vaan  kylät  ovat  onnistuneet  uudistamaan  toimintaansa.  Paikalliset 

toimijat  ovat  ottaneet  vastuulleensa  eri  kehittämistehtäviä  ja  ovat  lähteneet  mukaan  mm. 

lähipalveluiden tuotteistamiseen ottamalla isojakin taloudellisia vastuita ja riskejä. Kylätoiminta on 

Niemen  mukaan  nykyisin  suunnitelmallista,  ajankohtaisten  tarpeiden  mukaan  rakentuvaa 

kehittämistyötä,  jolla kuitenkin on yhä kaikki mahdollisuudet olla kylän asukkaita yhdistävää ja 

ilahduttavaa  toimintaa.  Myös  Alpuan  ja  Lentiiran  kohdilla  kylätoiminta  on  yhä  enemmän 
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suuntautunut  suunnitelmalliseen  kehittämiseen.  Molemmissa  kylissä  on  tehty  suuria 

hankeinvestointeja,  joiden  keskiössä  ovat  kyläkoulut.  Niin  Alpuassa  kuin  Lentiirassakin 

koulurakennukset  halutaan  kehittää  kylien  palvelukeskuksiksi,  joita  kaikki  kyläläiset  voisivat 

hyödyntää  tulevaisuudessa.  Nämä  tavoitteet  vaativat  paljon  työtä  ja  aikaa,  mutta  molemmissa 

kylissä suunta on oikea ja alku on lupaava. Kyläläiset tiedostavat hyvin, että heidän on otettava itse 

enemmän vastuuta omasta kehittämisestä  yhteiskunnan nykykehityksen jatkuessa. Muuten palvelut 

karkaavat  kauas  kyliltä.  Myös  kansalliset  maaseutupoliittiset  linjaukset  korostavat  paikallisten 

toimijayhteisöjen omaa vastuuta alueen kehittämisestä esimerkiksi lähipalveluiden osalta nykyisten 

kuntarakennemuutoksien  aikana  (Maaseutupolitiikan  kokonaisohjelmassa  2014–2020).   Alpualla 

kyläkaupan loppumiseen löydettiin ratkaisu kylän yhteistyöllä, kun koko kylä lähti tukemaan uuden 

kyläkauppiaan löytämistä ja yrityksen aloitusta. Lentiiran kohdalla oma perinneosaaminen on osattu 

hyödyntää  kannattavaksi  pienliiketoiminnaksi.  Tätä  kylien  omaa  paikallisen  osaamisen 

hyödyntämistä  sekä  uusien  innovaatioiden  keksimistä  tarvitaan  enemmän  yleisellä  tasolla,  että 

maaseutu pysyy kehityksessä mukana kaupunkeihin nähden. Osaamista ja tietotaitoa suomalaiselta 

maaseudulta kyllä löytyy, jos siihen vaan halutaan panostaa aluekehittämisessä. Alpuan ja Lentiiran 

kylien esimerkit ovat hyviä todisteita, että yhdessä tekemällä voidaan saada lopulta suuriakin tekoja 

aikaan sekä vaikuttaa omiin asumis- ja elinolosuhteisiin. 

Tutkimukseni  toisena  tutkimuskysymyksenä  oli  mitkä  ovat  Alpuan  ja  Lentiira  yhteistyön  

mahdollisuudet ja miten kylät kokevat eri maakunnissa sijaitsevien kylien kumppanuustoiminnan  

yleisesti  kylien   kehittämisessä?  Yhteistyön  suurimpana  hyötynä  nähtiin  olleen  ennen  kaikkea 

uusien  ideoiden  ja  kokemuksien  vaihto  kylien  välillä.  Kylät  voivat  ottaa  oppia  toisen  kylän 

kokemuksista ja soveltaa niitä oman kylän tarpeisiin sekä antaa tarvittaessa apua toiselle kylälle.  

Tämä koettiin hyödylliseksi, koska näin toisen kylän ei tarvitse aloittaa aivan tyhjästä, kun valmiina 

ovat jo toisen kylän kokemukset vastaavasta tilanteesta. Toisen kylän toiminnasta saa myös hyviä 

ideoita  oman  kylän  toimintaan.  Kumppanuustoiminta  yhdistäisikin  sitä  tietotaitoa,  jota  kyliltä 

löytyy ja  kylät  voisivat  hyödyntää  tätä  oman kylänsä kehittämisessä.  Alpuan ja  Lentiiran kyliä 

yhdisti eristyisesti kylien samankaltaiset kokemukset kyläkoulujen lakkauttamispäätöksissä. Kylät 

kokivat  kylien  yhteistyön  antavan  uskoa  omaan  toimintaan,  kun  he  näkivät  toisenkin  kylän 

kohdanneen  samoja  vastoinkäymisiä  ja  tästä  huolimatta  kylien  toiminta  jatkuu  aktiivisena  yhä 

edelleen. Kylät sopivat yhteistyön jatkuvan aluksi molempien kylien kyläpäiville osallistumisella 

sekä  tutustumalla  paremmin  molempien  toimintaan.  Yhteistyötä  voidaan  jatkaa  tulevaisuudessa 

myös Alpuan ja Lentiiran kylien yhteisillä hankkeilla työpajoissa löydettyjen yhteistyöteemoihin 

liittyen  (LIITE  2),  mutta  aluksi  yhteistyö  aloitetaan  kylien  kesätapahtumiin  tutustumisella. 
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Kiinnostusta yhteistyölle löytyy molemmilta kyliltä ja tämän kylien välisen kumppanuustoiminnan 

toivotaan jatkuvan tulevaisuudessakin.  

Molemmat  kylät  kokivat  tämän  kylien  ylimaakunnallisen  yhteistyön  tuoneen  uusia 

näkökulmia kylätoimintaan,  kun kylät  saivat nähdä miten asioita tehdään toisessa maakunnassa. 

Ylimaakunnallisen yhteistyön koettiin myös tuovan uutta näkökulmaa kylätoimintaan sitäkin kautta, 

että toista kylää ei vielä tunneta entuudesta. Monesti saman alueen kylät jo tietävät toisen kylän 

toiminnan eikä alueellinen yhteistyö näin ollen välttämättä tuo mitään uutta enää omaan toimintaan. 

Yhteistyön vieminen kauemmaksi  tuo siis  mukanaan omaa uutuusarvoa kylien  kumppanuuteen. 

Yleisesti  kylien  yhteistyötoimintaa  kylien  kehittämistyössä  pidettiin  Alpuan ja  Lentiiran  kylissä 

pelkästään positiivisena asiana. Monesti toinen kylä pystyykin näkemään oman kylän toiminnan eri 

tavalla kuin kylän sisältä käsin. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat kylien kannalta tärkeitä, koska 

eri verkostojen kautta kylät voivat löytää uusia kanavia viedä omaa kehittämistä eteenpäin. Tämän 

tutkimuksen perusteella kylien paikallinen yhteistyö on vielä varsin vähäistä Kuhmossa. Yhteistyötä 

voitaisiin vielä kehittää esimerkiksi kylien yhteisen luonto- ja kulttuurimatkailuhankkeen kautta, 

koska  nämä ovat  paikallisia  vahvuuksia  alueella.  Tästä  kylien  paikallisesta  yhteistyöstä  hyvänä 

esimerkkinä  voi  pitää  Vihannin  alueen  kylien  yhteistä  retkeilyreitistöä.  Molemmat  tutkimuksen 

kylät  kuitenkin  korostivat,  että  kylän  kehittäminen  lähtee  aina  kylän  sisältäpäin  eikä  yhteistyö 

muualle auta, jos kylä ei itse halua kehittää itseään.  

Kolmas  tutkimuskysymys  oli  miten  kylät  otetaan  huomioon  Raahen  ja  Kuhmon  kuntien  

aluekehittämisessä, ja toteutuvatko hallinnan tavoitteet kuntien maaseudun kehittämispolitiikassa? 

Kylän ja kunnan yhteistyö ei ole koskaan mutkatonta, kuten aikaisemmat tutkimukset ovat myös 

osoittaneet (esim. Mustakangas ym. 2003). Aktiiviset kyläyhdistykset ovat usein kylänsä asioiden 

äänen kantajia, jotka vievät viestiä eteenpäin kuntatasolle. Tässä piilee myös omat vaaransa, koska 

usein kyläyhdistyksissä toimii kylänsä eteen todella omistautuneita kyläläisiä, joille kylän etu on 

hyvin tärkeä.  Tämä voi johtaa vastakkainasetteluihin kunnan päättäjien ja  virkamiesten kanssa, 

jotka  eivät  välttämättä  koe  kylätoimintaa  kunnan  kannnalta  tärkeäksi,  vaan  kyläläisten  omaksi 

vapaaehtoiseksi  harrastustoiminnaksi.  Myös  tässä  tutkielmassa  Lentiiran  ja  Alpuan  kylien 

kylätoiminta on vahvasti mukana suhteissa kuntakeskuksiin. Kylätason näkökulmasta hallinta on 

merkinnyt  kylien  valtaistumista  ja  entistä  aktiivisemman  toimijuuden  omaksumista  kunnissa. 

Kylien  riippuvuus  kunnasta  tunnistetaan  kylätoiminnassa,  mutta  vähemmän havaintoja  on  tehty 

kuntien asennoitumisesta kyliin kunnan kehittämispolitiikan toteuttajina (Mustakangas ym. 2004: 

91).  Tämän  tutkielman  haastatteluiden  perusteella  molemmissa  kylissä  toivottiin  parempia 

keskusteluyhteyksiä kunnan virkamiehien ja päättäjien kanssa. Kylät tulisi  myös nähdä nykyistä 

enemmän vakavasti otettavina kuntiensa kehittäjinä. Lentiirassa suhteet nähtiin toimiviksi, mutta ei 
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mitenkään helpoiksi kunnan suuntaan. Alpuan kylä koki, ettei kylien paikallista toimintaa ja omaa 

vastuuta  kylän  kehittämisessä  nähdä  ollenkaan  potentiaalisena  kehittämistoimintana  Raahen 

alueella. Myös yhteydet Raahen kaupunkiin ovat tällä hetkellä vaikeat. Tähän voi vaikuttaa se, että 

Vihannin ja Raahen kuntaliitoksesta on kulunut vielä varsin vähän aikaa. Yhteistyö uuden kunnan 

sisällä  hakee  vielä  omaa paikkaansa.  Esimerkiksi  Vihannin  kylät  ovat  virallisesti  otettu  kunnan 

maaseutusuunnitelmaan mukaan vasta  kevään 2014 aikana,  eikä suunnitelmallinen kehittäminen 

näillä alueilla ole vielä päässyt kunnolla alkuun Raahen alaisuudessa. Myös kuntien nykytilanne on 

vaikea  ja  joka  osa-alueella  on  tehtävä  säästöleikkauksia.  Molemmissa  tutkimuksen  kunnissa 

maaseutualueilla  on kuitenkin  ollut vahva merkitys kuntien kokonaiskehityksessä, ja aktiivinen 

kylätoiminta on kunnille yhä tärkeä vahvuus, jota kunnissa myös tuetaan maaseutuavustuksilla ja 

johon  kunnat  haluavat  panostaa  jatkossakin.  Molemmat  kunnat  ovat  tehneet  päivitetyt 

maaseutusuunnitelmat,  joissa  kylät  on  otettu  huomioon  kattavasti.  Kuntien  strateginen 

maaseutusuunnittelu  pohjautuu  hallinnan  periaatteisiin,  joissa  paikallisyhteisöjen  rooli  on 

merkittävä oman kehittämisen toteuttajana. Käytännössä nämä hallinnan tavoitteet eivät vielä toimi 

täysin sujuvasti kylätasolta katsottuna.

Kuntalaisen (kyläläisen) ja kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen luottamus 

ja toimiva vuorovaikutus ovat edelleen avainsanoja, kun lähivaikuttamisen erilaisia toimintatapoja 

lähdetään pohtimaan (Kurikka 2013). Tässä tutkielmassa kyläläisten näkemyksien mukaan kylien ja 

kuntien   keskusteluyhteyksiä  ja  luottamusta  voidaan  parantaa  järjestämällä  enemmän  kylien 

toimijoille ja kunnan edustajille yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joissa molemmat osapuolet pääsevät 

keskustelemaan  yhteisistä  asioista.  Kunnan  päättäjien  ja  virkamiesten  olisi  myös  hyvä  tehdä 

tutustumiskierroksia  kylien  parissa,  jotta  he  näkisivät  konkreettisesti  tilannetta  kylissä.  Myös 

päättäjien perehtyminen alueensa kylätoimintaan ja kylätoiminnan näkeminen oikeana paikallisen 

tason  kehittämistoimintana,  joka  edistää  osaltaan  myös  kunnan  kehittämistä  voisi  antaa  uutta 

näkökulmaa asiaan.  Raahen alueella  asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia  sekä kunnan ja kylien 

yhteistyön parantamiseksi on jo perustettu ”Lähidemokratiahanke”, joka toivottavasti ajan kuluessa 

parantaa  alueen  toimintaa.  Kuhmossa  asia  on  myös  tiedostettu  ja  mahdollisuudet  samanlaiseen 

hankkeeseen  ovat  olemassa.  Paikallisten  yhteisöjen  kasvava  vastuu  omasta  yhteisöstä  tarvitsee 

uusia  lähidemokratiaan  liittyviä  ratkaisuja  tulevaisuudessa,  jotta  yhteistyö  pystyy  toimimaan. 

Lähidemokratian  ja  osallisuuden  parantaminen  ovat  myös  yhtenä  kehittämisen  pääteemoina 

Maaseutupolitiikan kokonaisohjelmassa vuosille 2014–2020.                      

Aiheita  jatkotutkimukseen  kylätoiminnan  parissa  löytyy  edelleen  runsaasti.  Kylien  uusia 

hankkeita  on  mielenkiintoista  seurata,  tästä  hyvänä  esimerkkinä  on  Alpuan  kylän  uusiutuvaa 

lähienergiaa  tuottava  CHP-voimalaitos.  Vastaavanlaiset  omavaraiseen  ja  uusiutuviin 
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energialähteisiin  pohjautuvat  energiantuotantoon liittyvät  hankkeet  yleistyvät  kokemusten  myötä 

maaseudulla tulevaisuudessa, koska energiantuotannossa on keksittävä paikallisesti uusia kestäviä 

ja kustannustehokkaita ratkaisuja (Woods 2011). Myös kylien omat lähipalvelukeskukset ovat yhä 

tärkeämpiä  kylien  kehittämisen  kannalta,  esimerkiksi  palvelukeskushanke  on  meneillään  jo 

useammalla  kylällä  Kainuussa.  Yhteistyö  ja  kumppanuus  ovat  yhä  yleistymässä  kehittämistyön 

toimintamuotoina. Kylien ylimaakunnallista yhteistyötä on mahdollista kehittää jatkossa enemmän 

eri maakunnissa. Kylien välille on mahdollista kehittää esimerkiksi perinneosaamiseen ja kulttuurin 

vaihtoon liittyviä hankkeita. Tätä kautta jo katoamassa olevaa perinneosaamista ja -tietoa saataisiin 

vietyä eteenpäin kylän ulkopuolelle. Myös kylien paikallista liiketoimintaa ja  innovaatio-osaamista 

voisi  hyödyntää enemmän kylien yhteistyössä.  Ennen kaikkea kylät  voisivat oppia toisiltansa ja 

saada uutta energiaa omaan kehittämistyöhön uuden yhteistyön avulla. 

Yhteistyötä  voidaan  tehdä  myös  muuten  kuin  pelkästään  maaseudun  kylien  kesken. 

Esimerkiksi  oman  kunnan  sisällä  kylät  ja  kaupungin  asuinalueilla  toimivat  asukastoimikunnat 

voivat   tehdä  yhteistyötä  paikallisesti.  Tätä  kautta  myös  asenteet  kaupungin  ja  maaseudun 

vastakkainasettelussa voisivat lieventyä. Olisi tärkeää löytää uusia toimintamalleja, joiden kautta 

ihmiset  saisivat  tutustua  maaseudun  kylien  toimintaa  ja  nähdä  maaseudulla  piilevän  voiman. 

Paikallisella  tasolla  taas  olisi  mahdollista  parantaa  enemmän kokonaisvaltaisempaa  kehittämistä 

kylien kesken. Maaseudulla on yhä nähtävissä olevan ”me vs. muut”-ajattelutapa, jossa kylärajat 

rajoittavat kylän toisista kylistä. Kylien kehittämisessä olisi paikallisesti hyvä päästä näiden rajojen 

yli  ulottuvaan  kehittämiseen,  koska  se  parantaisi  alueen  toimintaa  paljon  laajemmin  eikä 

kehittämistyön tuoma hyöty jäisi ainoastaan yhden kylän hyödyksi. Lisäksi kylätoiminnassa nuorten 

aktivoiminen  toiminnan  pariin  tarvitsisi  uusia  näkökulmia,  joiden  kautta  nuoret  saataisiin 

kiinnostumaan enemmän oman kotikylän  asioista  ja  yleisesti  maaseudusta.  Teknologian  jatkuva 

kehitys  voisi  olla  ratkaisu  moniin  ongelmiin,  joita  maaseudulla  koetaan  olevan  nykyään. 

Esimerkiksi palveluiden häviämisessä uusia palvelumuotoja voisi kehittää teknologian avulla. Näin 

maaseudun  saavutettavuus  paranisi  eikä  pitkistä  välimatkoista  johtuvat  ongelmat  olisi  niin 

ylitsepääsemättömiä.  Maaseutu  ei  ole  yhteiskunnan  kehityksen  esteenä,  vaan  väärä  luovuutta 

heikentävä asenneilmapiiri. Valtaosan suomalaisten keskuudessa maaseutu koetaan kuitenkin yhä 

tärkeäksi  (Ponnikas  ym.  2014).  Síksi  maaseutu  kannattaa  nähdä  yhä  mahdollisuutena   ja  sen 

kehittämiseen tulisi yhä panostaa tulevaisuudessa. 
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LIITTEET

Liite 1. Tutkimushaastattelun runko

Haastattelurunko

1. Haastateltavan taustatiedot

– Oma tausta
– Miten pitkään asunut kylällä

2. Kylätoiminta

– Osallistuminen/rooli kylätoiminnassa
– Kylätoiminnan yleinen merkitys kyläläisille
– Hanketoiminta, hyödyt/haitat
– Kylien vastuun kasvaminen kehittämistyössä

3. Kylien yhteistyö/kumppanuustoiminta
 

– Mielipide tästä ”hankkeesta” ja kylävierailuista
– Kylien yhteistyön tuomat hyödyt 
– Kylien yhteistyö paikallisen kehittämisen välineenä
– Yhteistyön tulevaisuus

4. Kunnan ja kylien yhteistyö

– Oman alueen yhteistyön toimivuus
– Kunnan suhtautuminen kylätoimintaan
– Kunnan tuki kylätoiminnalle
– Yhteistyön kehittäminen tulevaisuudessa



Liite 2. Alpuan ja Lentiiran kylien yhteistyöteemat koottuna taulukoksi

Yhteistyöteema Konkreettisia toimenpiteitä ja esimerkkejä 
yhteistoiminnasta

Yhteiset tapahtumat ja kylävierailut - Molempien kylien kyläpäiviin tutustuminen ja 
osallistuminen
-Teatteriesitykset kylien taistoista mm. koulujen 
lakkautusten ja ostojen yhteydessä

Perinneosaaminen -Leipomiseen liittyvä yhteistyö (esim. reseptien vaihto)
-Perinteisen osaamisen kääntäminen liiketoiminnaksi
-Käsityöperinne ja –kädentaitojen vaihto (leiriviikot)
-Wanhat työtavat (tervanpoltto, heinän seivästys-MM-
kisat)

Kyläkaavoitus -Lentiiralta apua Alpualle kyläkaavoitukseen

Matkailun ja markkinoinnin kehittäminen -Kalastus- ja karhun katseluviikonlopun järjestäminen  
Lentiirassa
-Kansainvälisen yhteistyön esimerkkejä Lentiirasta
-Matkailusta oppia, esim. Lentiiran lomakylästä mallia
-Kylienn markkinoiminen paremmin eri tapahtumissa 
-Rajat ylittävää yhteistyötä kenties Venäjän suuntaan

 Retkeilyreitistöt -Retkeilyreitistö-yhteistyö (Kinttupolku, UKK-reitit)
-Vaellusretken järjestäminen Lentiirassa
-Reitistöjen ja matkailukohteiden yhteismarkkinointi
-Pyöräilyreitti ja moottorikelkkareittien kesäaikainen 
hyödyntäminen

Kyläkaupat -Kyläkaupan säilyttäminen Lentiirassa, neuvonta-apua 
Alpuan uudelta kauppiaalta
-Tärkeää, että kylä tukee kauppiaan toimintaa, 
sitoutuminen oman kyläkaupan käyttämiseen, kauppaan 
erikoistuotteita

Kylän energiaomavaraisuus -Energia-asiat (metsät), energiantuotanto
-CHP-voimalaitos Alpualla esimerkkinä
-Kylien energiaomavaraisuuteen pyrkiminen

Kyläkouluista palvelukeskuksia -Koulujen tilojen saaminen tehokkaaseen hyötykäyttöön 
ja kustannusten minimointi
-Tulojen lisääminen, esim. leipomotoiminta ja tilojen 
vuokraus
-Päiväkerhotoiminta
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