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JOHDANTO  

Keskitetyn aluepolitiikan ja metropolivaltion kannattajille maaseutu saattaa näyttäytyä 

negatiivisena menneisyytenä, varojen tuhlauksen kohteena ja sulkeutuneena alhaisen 

kilpailukyvyn paikkana. Tämä johtuu aluekehittämisen kritiikistä eheytyksen politiikkaa 

kohtaan: sosiaalisten ja alueellisten erojen tasoittamisesta sekä haitallisen kilpailun 

kitkemisestä pyritään pääsemään eroon urbaaniuden, metropolimaisuuden, luovuuden ja 

valtion kilpailukyvyn korvatessa totutut rakenteet ja toimintatavat (Moisio 2012: 243). 

Suomi on kuitenkin maaseudun ja pitkien välimatkojen luonnehtima yhteiskunta, joten 

globaaleja aluekehitysoppeja ei aina voida tuoda ongelmitta kansallisella tasolle 

(Katajamäki 2011; Moisio 2012: 315).  

Nykyiset ja tulevaisuuden haasteet koko Suomessa liittyvät entistä enemmän 

ihmisten hyvinvointiin. Yhteisöjen ja alueiden kehittämisessä kulttuuritoiminnalla on 

suuri merkitys sosiaalisen pääoman, yhteisöllisyyden ja luovuuden kannalta.  2000-

luvulla myös kulttuuri on liitetty entistä tiiviimmin aluekehityksen puheeseen ja 

alueellisiin strategioihin. Kulttuuritapahtumilla voi parhaimmillaan olla hyvinkin suuret 

vaikutukset paitsi alueen imagoon, vetovoimaan ja elinkeinoelämään, myös paikallisten 

viihtyvyyteen, yhteisöllisyyteen ja identiteettiin (Ilmonen 2009: 80).  Tämän ohella 

kulttuuritapahtumat lisäävät tietoa ja luottamusta, mikä puolestaan rohkaisee yhteisön 

jäseniä etsimään uusia ratkaisuja kehittämiskysymyksiin (Von Brandenburg 2008: 16–

17). Maaseutua ja kyliä kohtaa tulevina vuosina myös suuria väestönkehityksellisiä 

muutoksia: väestön ikääntyminen sekä maahanmuuttajien suhteellisen osuuden kasvu 

(Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2010: 19). Yhteisöteemoihin liittyen teoriapohjana 

tässä tutkielmassa käytetään sosiaalisen pääoman käsitettä. Hyyryläinen ym. (2002: 175–

176) ehdottaa, että sosiaalisen pääoman tutkimuksella ja sen sovelluksilla on ollut 

merkittävä rooli maaseudun kehittämisessä ja tarkasteltaessa paikallisyhteisön 

osallistavia projekteja. 

Kulttuurimaantieteellisen tutkimuksen tavoite on tarkastella jaettuja arvoja ja 

käyttäytymistä suhteessa maantieteelliseen tilaan, paikkaan ja ympäristöön (Shurmer-

Smith 2002a: 97). Tässä Pro gradu -tutkielmassa käsittelen kulttuuritapahtumia ja niiden 

rakennetta yleisellä tasolla, mutta pääpaino on pienemmällä volyymilla toteutetuissa 

kylätapahtumissa. Tarkastelen kulttuuritapahtumia nimenomaan kylätasolla keskittyen
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paikallistason kehittämiseen, vaikka alueellisissa suunnitelmissa ja useissa 

aikaisemmissa tutkimuksissa kylätapahtumat nähdään nimenomaan kunnallisena 

kehittämisen välineenä. Tämän vuoksi Pudasjärven kaupungin toiminta ja linjaukset 

tulevat näkymään tutkielmassani taustatekijöinä. Kylätapahtumat ovat tärkeä osa pienten 

kylien säilyttämisessä aktiivisena ja houkuttelevina ja Pohjois-Pohjanmaan 

kyläohjelmassa 2011–2014 (Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry. 2010: 6) yhtenä 

päätavoitteena onkin kylien elinvoimaisuuden edistäminen. Tämän tutkielman kohteena 

oleva Livon kylä on tyypillinen muuttotappiokylä, jonka vajaasta 200 asukkaasta suuri 

osa on eläkeikäistä väestöä, eikä se enää houkuttele nuoria jäämään alueelle. Seniori-

ikäisten lapset ja lastenlapset ovat suurilta osin muuttaneet kylältä pois, ja yhtenä 

tutkielman kohderyhmänä ovatkin varsinaisten asukkaiden lisäksi Livon kylän entiset 

asukkaat. Yksi tutkielman tavoitteista on selvittää, kuinka suuri vaikutus erilaisilla 

tapahtumilla on heidän vierailuaktiivisuuteensa. 

Tutkielmassa tarkastelen Livon kylällä Pudasjärvellä järjestettyjen ja järjestettävien 

maaseutumaisten kulttuuritapahtumien merkitystä kylän asukkaille, kesävieraille ja 

kyläyhdistykselle. Käytettävä aineisto koostuu kyläläisille ja kesävieraille suunnatusta 

kyselystä sekä Livon kyläyhdistyksen Livokas ry:n lähettämistä kilpailuhakemuksista 

Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2013 ja Vuoden kylä 2014 – kilpailuihin. Valitsin 

Livon kylän tutkimuskohteeksi, sillä isovanhempieni, muiden sukulaisten ja kesämökin 

vuoksi minulla on läheinen suhde kylään. Pian tutkimuskohteeni valinnan jälkeen Livon 

kylä valittiin Pohjois-Pohjanmaan vuoden kyläksi 2013 ja myöhemmin vuonna 2014 kylä 

sai vielä ensimmäisen kunniamaininnan valtakunnallisessa Vuoden kylä 2014-

kilpailussa. Näin ollen Livon voidaan katsoa olevan monessa suhteessa esimerkillinen 

kylä, oletettavasti myös kylätapahtumien toteuttamisessa. Tutkielman eräänä tavoitteena 

on tuoda lisää tietoa myös kyläyhdistyksen käyttöön ja toivottavasti sitä kautta 

toivottavasti edistää jollain tavalla kylätapahtumatoimintaa. 

Pro gradu tutkielman hypoteesi on, että kylätapahtumilla on merkitystä kyläläisille 

ja ne myös alentavat poismuuttaneiden kynnystä kylällä vierailuun. Muualta kotoisin 

oleville kesävieraille tapahtumat voivat tuovat lisäarvoa viihteellisyyden ja yhteisöön 

kuuluvuuden tunteen kautta. Tapahtumat vahvistavat kylän elinvoimaa ja 

yhteisöllisyyden tunnetta kylän asukkaiden välillä ja saavat vieraat tuntemaan itsensä 

osaksi yhteisöä. Merkittävimmät tapahtumat ajoittuvat lähes kokonaan kesäkuukausille 
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ja niiden järjestämisestä vastaavat lähes kokonaan kyläyhteisö ja vapaaehtoiset. 

Kyläyhdistys Livokas ry ja sen aktiivijäsenet ovat tapahtumien onnistumisen 

avaintekijöitä ja tapahtumat ovat tärkeässä osassa kyläyhdistyksen toimintaa. Selvitän 

maaseudun kulttuuritapahtumien luonnetta nojaten ajatukseen, että kylätapahtumien 

järjestäminen perustuu vahvasti juuri kyläläisten yhteisöllisyyteen ja vapaaehtoiseen 

talkootyöhön. Kyläyhteisö on Livolla hyvin aktiivinen ja vapaaehtoistyöllä pyritään 

pitämään kylä toimivana ja virkeänä. Kyläsuunnitelmassakin on maininta, että hyvistä 

ideoista ja innokkaista järjestäjistä on välillä jo hieman ylitarjontaa. ”Ristiriita” taantuvan 

kylän ja sen ikääntyvien asukkaiden, mutta aktiivisen kylätoiminnan välillä on myös 

Livolla havaittavissa. 

Nykypäivän maaseutututkimuksen kenttä on hyvin laaja ja monitieteellinen. 

Vaikka tutkimuskohteet ovat usein samankaltaisia, voivat maantieteilijät, sosiologit, 

antropologit, ekonomit, suunnittelijat ja politiikantutkijat valita konseptinsa, mallinsa ja 

sosiaaliset teoriansa lähestymistapansa mukaan (Woods 2005: 17–18). Myös 

Kumpulaisen (2012: 15) mukaan kyliä voidaan tarkastella monitieteellisesti, eikä 

tieteenalojen välillä tarvitse olla vahvoja rajanvetoja. Tärkeintä on lähestyä kylää ja 

tutkimusongelmaa eri näkökulmista, ja esimerkiksi maantieteilijä voi ottaa aiheeseen 

yhteiskunnallisen näkökulman ja yhteiskuntatieteilijä voi puolestaan tarkastella kylää 

myös maantieteellisen käsitteistön kautta. Tämä mahdollisuus on otettu käyttöön myös 

tässä tutkielmassa: kirjoittaja opiskelee maantieteen laitoksella, mutta käytetty 

lähdekirjallisuus on osin sosiologia- ja yhteiskuntatieteispainotteinen. 

 

Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne 

Tämä tutkielma on tutkimus maaseutumaisten kulttuuritapahtumien merkityksestä 

suomalaisen syrjäkylän palkitussa kylätoiminnassa. Aihetta käsitellään sekä teoriapohjan 

että empiirisen aineiston kautta. Tutkielman pohjana toimivat päätutkimuskysymys ja 

kolme tutkimusaihetta jäsentelevää kysymystä:  
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           1. Mikä on kulttuuri-/kylätapahtumien merkitys ja rooli  

     kylätoiminnassa? 

 

  2. Mikä on tapahtumien merkitys kyläyhdistykselle ja kyläläisille? 

 

 3. Mikä on tapahtumien merkitys entisille kyläläisille ja kesäasukkaille? 

 

 4. Millä tavoin tapahtumilla voidaan edistää kylän elinvoimaisuutta, 

     yhteisöllisyyttä ja kehittämistä? 

 

Tutkielman tavoite on siis selvittää kyläyhdistyksen, vakituisten kyläläisten sekä entisten 

asukkaiden ja muualta tulleiden kesävieraiden näkemyksiä kylätapahtumista paitsi 

viihdearvonsa kautta, myös niiden asemasta kylähistorian ja –kulttuurin ilmentäjinä sekä 

yhteisöllisyyden ja kylähengen vahvistajina. Tutkielma koostuu kahdeksasta pääluvusta, 

joista ensimmäinen on johdantoluku tutkimuskysymyksineen ja – tavoitteineen. Toisessa 

luvussa käsitellään kylätoiminnan perusperiaatteita, toiminnan merkitystä paikallisessa 

kehittämisessä, kyläyhdistyksen asemaa maaseudun paikallisyhteisössä, Suomen 

kylätoimintaa omalla tavallaan määrittelevää Vuoden kylä -kilpailua sekä kunnan ja 

kylän suhdetta. 

Teoreettinen lähestymistapa kylätoimintaan on tutkielman kannalta tärkeää, sillä se 

antaa kokonaiskuvan sen asemasta ja tehtävistä nykypäivän Suomessa. Ymmärtääkseen 

kulttuuritapahtumien merkityksen toiminnalle on ymmärrettävä paikalliskehittämisen 

sisältöjä. Kylille on annettu entistä suurempi vastuu maaseudun kehittämiseen 

yhteiskunnallisina vaikuttajina ja niistä onkin tullut yksi näkyvin esimerkki puhuttaessa 

hallintorationaliteetin muutoksesta kohti paikallistason hallintoja. Suomen kylien 

toimintaa arvoivan ja siinä ansiokkaasti menestyviä palkitsevan Suomen Kylätoiminta 

ry:n Vuoden kylä -kilpailu on hyvä mittari arvioitaessa kylätoiminnan onnistumista ja 

valtakunnallinen kilpailu yhdessä maakunnallisten kilpailujen kanssa kannustaa kyliä 

tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä suunnittelemaan tulevaisuutta 

niiden pohjalta. Merkittävä yhteistyökumppani kehitystyössä on kylää ympäröivä kunta 

ja tämän vuoksi kunnan suhdetta kylään tarkastellaan lähemmin seuraavan pääluvun 

viimeisessä kappaleessa. 

Kyläkulttuuriin ja tapahtumiin keskittyvä luku tarjoaa katsauksen kulttuurin osaan 

kylän toiminnassa, johon kuuluvat paitsi kulttuuritoiminta itsessään, myös kylähistoria, 

perinteet ja kylän kulttuuriperintö. Viihtyvyys ja elinvoimaisuuden säilyttäminen ovat 
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avainasemassa puhuttaessa kyläkulttuurin tehtävistä ja tapahtumat ovat käytännön 

esimerkki kulttuurin tuomisesta helposti lähestyttävään muotoon. Tapahtuma -käsitettä 

tarkastellaan itsenäisenä oman pääkappaleensa alla, jossa maaseutumaiset 

kulttuuritapahtumat on otettu erikseen huomioon. Seuraava pääluku esittelee tässä 

tutkielmassa käytettävän teoreettisen viitekehyksen. Sosiaalisen pääoman käsitettä 

tarkastellaan yleisesti sekä erityisesti maantieteessä. Sosiaaliseen pääomaan liittyy paljon 

sellaisia alakäsitteitä, jotka ovat keskeisiä paitsi kylätoiminnassa yleisesti niin myös tässä 

tutkielmassa. Tarkemmin omien kappaleidensa alla tarkastellaan muita 

paikallisyhteisöön liitettäviä käsitteitä; yhteisöllisyyttä, kyläidentiteettiä sekä juurien 

tunnetta. Tutkimusalue Livon kylätapahtumia sekä kylätoiminnan peruspilareita on 

kartoitettu seuraavassa pääluvussa. 

Teoriapohjaa seuraava luku tarjoaa katsauksen tässä tutkielmassa käytettyihin 

aineistoihin ja menetelmiin. Ensin esitellään aineisto, sen kuvaus sekä aineiston 

keräämisprosessi, jonka jälkeen esitellään käytetyt menetelmät sekä aineiston analyysi. 

Tämän tutkielman tulokset on koottu seuraavaan päälukuun, jonka jälkeen johtopäätökset 

pohdinta päättävät tutkielman. Loppuun on vielä liitetty tutkielmassa käytetyn 

kirjallisuuden lähdeluettelo sekä liitteet. 

 

 

KYLÄTOIMINTA 

Suomessa kylien toiminta oli huipussaan maailmansotien jälkeen, jolloin 

asutuspolitiikka, suuri pientilallisten määrä sekä suuri syntyvyys takasivat kylien 

elinvoimaisuuden ja monipuoliset palvelut. Maatalouden voimakkaan työllistämisen 

vuoksi ne olivat myös hyvin suosittuja asuinpaikkoja. Kuitenkin jo seuraavalla 

vuosikymmenellä agraariyhteiskunnan heikkeneminen ja kaupungistuminen merkitsivät 

maaseudulle ja kylille huomattavia muuttotappioita, mikä heijastui suoraan palvelujen 

määrään ja laatuun. Taatakseen kylille jäävien ihmisten elinolojen sekä kylän säilymisen 

ja kehityksen edistämiseksi alettiin perustaa kylätoimikuntia (Kumpulainen 2012: 21–22; 

Moisio 2012: 77). Talouskasvun pysähtyminen, alueellisen kehityksen tasoittuminen ja 

hyvinvointivaltiopolitikka 1970-luvulla synnyttivät toiveikkuutta ja omaehtoista 

kehitystyötä kylätoimintaan, jonka lujuutta koeteltiin seuraavien vuosikymmenten aikana 
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kansainvälistymisen paineen, laman ja muuttuneisiin hallintokäytäntöihin vastaamisen 

kykenemättömyyden kautta (Henttinen 2009: 29–38). Kyläyhdistysten järjestäytyminen 

ja nousu vastuunkantoon aluesuunnittelussa tapahtuivat 2000-luvun alussa (Henttinen 

2009: 184). 

Kyläliike voidaan määritellä ”maaseudun ihmisiä ja ideoita yhdistäväksi tekijäksi, 

jonka tavoite on yhteistyön voimin saada aikaan muutosta maaseudulla” (Halhead 2006: 

603). Toiminta pohjautuu ajatukseen maaseudulla asuvien ihmisten tahdosta ja kyvyistä 

ottaa vastuu omasta elämästään. Uusitalon (1998: 130) mukaan kylät ovat maaseudun 

alimman tason kehittäjäyhteisöjä, joilla on kolme omaehtoista kehittämistehtävää: 

viihtyvyyden parantaminen, vaikuttaminen ja elinkeinoperustan vahvistaminen. Kylään 

kohdistuva ulkopuolinen kiinnostus on välttämätöntä vetovoimaisuuden kannalta, joka 

taas turvaa erilaisten resurssien (kehittämissuunnitelmat, talkootyö, taloudelliset 

panostukset, vierailut, työskentely kylän hyväksi jne.) saatavuutta. Nämä vahvistavat 

suhteiden luomista yhteistyökumppaneihin sekä menestyksen kokemusta, josta usein 

seuraa resurssien lisäyksiä ja paikallisen identiteetin vahvistuminen (Aho 2001: 140). 

Riipisen (2008: 31) mukaan paikallisyhteisöt, paikalliskulttuurit ja – identiteetit 

ovat olleet maantieteen tutkimuskohteena jo usean vuosikymmenen ajan. Tieteeseen 

pohjautuva kylätutkimus puolestaan alkoi Suomessa 1970-luvulla ja se perustuu edelleen 

Lauri Hautamäen Kylätutkimus -76 -tutkimushankkeeseen. Tämän lisäksi vuonna 1980 

julkaistu Turun yliopiston tutkimusryhmän loppuraportti Muuttuva kylä on edelleen yksi 

tärkeimmistä ja kattavimmista suomalaisista kylätutkimuksista (Knuuttila, Liikanen & 

Rannikko 1996: 7). Maantieteessä kylätutkimuksen merkitys kasvoi ja esimerkiksi Oulun 

yliopiston maantieteen laitoksella tehtiin useita kylien kehittämistutkimuksia (Muilu 

2003: 6). 

Hyyryläisen ym. (2011: 9) tekemän kylätoimintatutkimuksen mukaan 

kylätoiminnan perusajatus ei ole juurikaan muuttunut 2010 -luvulle tultaessa 1990-luvun 

alussa tehdyn samankaltaisen tutkimuksen ajoista. Kyläläisten elinolojen parantamisen 

sekä paikallisen kehittämisen lisäksi tärkeää toimintaa ohjaava tekijä on edelleen 

elinympäristöstä huolehtiminen sekä yhteistyö esimerkiksi kunnan kanssa. Toiminta on 

perinteistä kansalaistoimintaa painottuen yhdessäoloon ja talkootyöhön, joka on koko 

kehittämistyön perusta. Suomalainen kylätoiminta on perinteikkäistä ja yhteisöpohjaista, 

eikä tulevaisuudessa ole odotettavissa sen perusluonteen muuttumista, vaikka 
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toimintatavat ovatkin muutoksessa (Halhead 2006: 596). Nykysuomen maaseudulla 

vanhat ja uudet perinteet limittyvät luontevasti kulttuurisesti ja toiminnallisesti yhteen 

(Luoto 2008: 11). Vallitsevaan kylätoiminnan diskurssiin (Hyyryläinen 1994: 36–14) 

kuuluu, että kylätoimintaa ei tarkastella kovinkaan kriittisesti, vaan se nähdään 

positiivisena paikallistason kehittämistoimijana. Kylätutkimuksen alkuvuosina kyliä 

käsiteltiin lähinnä niiden fyysisen ympäristön ja elinkeinorakenteen kautta, mutta 2000-

luvulle tultaessa kulttuuri ja kokemukset ovat nousseet näiden rinnalle tärkeäksi osaksi 

konstruktiivisia näkökulmia. Kylät nähdään edelleen rakenteellisina tiloina, mutta myös 

symbolisina paikkoina. Kylätoiminnan tutkiminen ja kehittäminen ovat vallitseva 

maaseutututkimuksen suuntaus, jonka tarkoituksena on tuottaa paitsi tieteellistä tietoa, 

myös edistää kylien ja maaseudun kehitystä ja elinvoimaisuutta (Knuuttila & Rannikko 

2008:11). 

Vaikka suomalaisen kylätoimintatutkimuksen katsotaan olevan edistyksellisestä, 

puuttuu siitä laajempi kansainvälinen näkökulma. Tämä johtuu osin siinä, että kylät ja 

yhteisöt ovat jo valtakunnallisella tasolla ainutlaatuisia, ja niiden vertailu keskenään on 

hankalaa. Tämän lisäksi eri maiden kyliksi luokiteltavien alueiden koko ja 

kansalaisyhteiskunnan rakenne vapaaehtoistyön luonteineen vaihtelevat maittain ja 

kulttuureittain (Siisiäinen & Kankainen 2009: 97). Yksi alan tulevaisuuden 

tutkimushaasteita voisikin olla kylätoiminnan suunnittelu ja kehittäminen esimerkiksi 

Pohjoismaisen yhteistyön kautta tai EU:n tasolla.  

Tässä pääluvussa kartoitetaan Suomen kylätoiminnan tilannetta sekä tarkastellaan 

kylätoimintaa paikallisen kehittämisen kannalta. Ensimmäisen pääkappaleen alla 

mielenkiinto kohdistuu kylätoiminnan osaan käytännön kehittämistyössä myös 

kansainvälisessä perspektiivissä. Toinen kappale esittelee kyläyhdistyksen 

perustoimintaperiaatteita ja merkitystä aktiivisena paikalliskehittäjänä. Vuoden kylä-

kilpailun tavoitteet ja arviointikriteerit on esitelty kappaleessa kolme ja kunnan ja kylän 

vuorovaikutusta pohditaan tämän pääluvun viimeisessä kappaleessa. 

 

Kyläohjelmat ja paikallinen kehittäminen 

Perinteisesti maaseudun kehittäminen on ollut vahvasti sidoksissa maatalouteen ja 

ruoantuottamiseen, mutta eurooppalaiset maaseudun kehittämisohjelmat painottavat 
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nykyisin lisääntyvissä määrin luonnonvarojen merkitystä ja sosiaalisten yhteisöjen 

asemaa (Van der Ploeg 2002: 392–394). Maaseutua ja kyliä kohtaavat 

maailmanlaajuisesti samat ongelmat muun muassa liikenteen saavutettavuudessa, 

edullisessa asumisessa, hyvissä peruspalveluissa sekä koulutuksessa (Giarchi 2006 

Bagley ym. 2014: 63 mukaan). Muun muassa näihin haasteisiin vastaava 

aluekehittäminen rakentuu alueen tarpeisiin vastaavista finanssi-, fyysisestä, luonto-, 

kulttuuri-, inhimillisestä ja sosiaalisesta pääomasta, jossa omaehtoinen kehittäminen 

lähtee paikallisella tasolla määritetyistä ongelmista, ratkaisuista ja tavoitteista 

(Voutilainen 2007: 12).  

Kylien kehittäminen ei ole vain paikallista toimintaa, vaan se on kytköksissä 

aktiivisen kansalaisuuteen liittyvään yhteiskunnalliseen hallintarationaliteetin 

muutokseen. Uusliberalistisessa kehityksessä kansalaisuus määrittyy yksilön oikeuksien 

ja velvollisuuksien kautta ja valtion vastuuta yksilöstä siirretään yhä enemmän yksilöille 

itselleen sekä erityisesti heidän muodostamilleen yhteisöille. Yhteisökeskeisessä 

maaseudun kehittämisessä kyliä ei nähdä vain paikallisen toiminnan muotona, vaan 

Woodsin (2011: 154) mukaan käänne ”bottom-up” – mukaiseen yhteisökeskeiseen 

maaseudun kehittämiseen on vakiinnuttanut asemansa eri puolilla maailmaa.  Aktiivisilla 

kylillä kansalaiset hallitsevat itse itseään ohjaamalla toimintaansa kohti omaksumiaan 

päämääriään ja tavoitteitaan. Niin sanotusta ensimmäisen polven kylätoiminnasta, jossa 

pääasia oli kylien etujen ajaminen ja viihtyvyyden lisääminen talkoovoimin, onkin 

siirrytty toisen polven kylätoimintaan, jonka tavoite on edellisten lisäksi elinkeinojen ja 

palvelujen kehittäminen yritysmäisesti (Saastamoinen 2006: 59; Kattilakoski ym. 2011: 

10). 

Alueelliset kylätoimikunnat ovat yksi esimerkki hallinnon ohjaamisesta 

paikallistasolle ja vastuun jakamisesta alueen ihmisille. Toimintamallien 

paikallistaminen kuuluu myös EU:n aluekehittämisen subsidiariteettiperiaatteeseen. 

Pohjois-Pohjanmaalla toimiva Pohjois-Pohjanmaan kylät ry on maakunnallinen järjestö, 

joka toimii kylien edunvalvojana. Kyseisiä järjestöjä toimii Suomessa lähes jokaisessa 

maakunnassa (Henttinen 2009: 52). Omien sanojensa mukaan ”Pohjois-Pohjanmaan 

Kylät ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja puoluepoliittisesti sitoutumaton 

yhdistys, jonka tavoitteena on edistää maakunnan kylien ja kaupunginosien, niissä 

toimivien kylä- ja asukasyhdistysten sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden 
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keskinäistä yhteistyötä sekä omatoimisuutta ja elinvoimaisuutta.” (Pohjois-Pohjanmaan 

kylät ry. 2010: 7).  

Kehittämisen avuksi on luotu erilaisia toimialakohtaisia strategioita. Pohjois-

Pohjanmaan kylät ry:n julkaisema Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma Kaikkien kylässä 

2011–2014 (2010) sisältää suunnitelmia kylien tavoitteista ja toimenpiteistä yhdessä 

muiden maaseudun kehittämisohjelmien kanssa ja se painottaa erityisesti yhteistä 

tahtotilaa, suunnitelmallista kehittämistyötä sekä elinvoimaisuuden edistämistä. 

”Kyläohjelman tavoitteena on kannustaa ja opastaa kaikkia kyliä ja kylien toimijoita 

yhteiseen tavoitteelliseen kylien kehittämistyöhön. Tarkoituksena on myös edistää 

kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä” (Pohjois- Pohjanmaan Kylät ry. 2010: 8-9). Ohjelma 

toimii pohjana kyläsuunnitelmille esitellen käytännönläheisiä ja toteuttamiskelpoisia 

toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kylä saadaan virkeäksi. Listassa on mainittu mm. 

kyläkulttuurin tuotteistaminen ja markkinointi, joita voidaan toteuttaa kylätapahtumien 

kautta. Vaikka perinteisen alkutuotannon osuus koko kylän toiminnallisuudesta on 

nykyisin hyvin pieni, perinteiset käsityöt ja kylälle tärkeät historialliset henkilöt saadaan 

esiin esimerkiksi kyläpäivillä ja muissa tapahtumissa. Perinteiden vaalimisen lisäksi 

näillä tapahtumilla on suuri virkistys- ja viihde- sekä matkailullinen arvo (Pohjois-

Pohjanmaan Kylät ry. 2010: 24). 

Suomessa kylätoimintaliike nousi 1970-luvun lopulla maatalouspolitiikan rinnalle 

muodostamaan nykyistä maaseutupolitiikkaa (Granberg ym. 2003: 4) ja nykyisin 

kylätoiminta on sisällytetty maaseutu- ja aluepolitiikan verkostoihin ja ohjelmiin. 

Maaseutupolitiikka noudattaa Euroopan Unionin linjauksia, koska kyliin suunnattava 

rahoitus koostuu pääosin EU:n aluekehittämisen rahastoista tulevista tuista, joista 

tärkeimpänä maaseudun kehittämiseen suunniteltu projektimuotoinen hankerahoitus 

Leader-yhteisöaloite. Kylillä tapahtuva toiminta on siis aina riippuvaista kansainvälisiin 

ja kansallisiin ohjelmiin kirjatuista kehittämissuunnista ja -ohjeista. Laajan 

maaseutupolitiikan toteuttamiseen vaikuttavat myös muut valtakunnallisesti toimivat 

politiikan alat, kuten sosiaali- ja talouspolitiikka (Voutilainen 2007: 13–15; Kumpulainen 

2012: 11).  

Vuonna 1997 perustettiin Suomen Kylätoiminta ry (SYTY ent. Kyläasiain 

neuvottelukunta), johon kuuluu maakunnallisen ja kylätason yhdistyksiä sekä EU:n 

paikallisyhteisöjen hankerahoitusta koordinoivat paikalliset toimintaryhmät eli Leader-
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ryhmät (Halhead ym. 2004: 14–15). SYTY on itse määritellyt olevansa paikallisen 

kehittämisen valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka toimii kylätoiminnan puolustajana, 

ohjelmallisuuden toteuttajana, verkostohankkeiden käynnistäjänä, kylän voimavarojen 

järjestäjänä sekä kylien ja Leader-ryhmien tukijana (Suomen Kylätoiminta ry:n 

vuosikertomus 2008). Vuonna 2000 SYTY julkaisi ensimmäisen kansallisen 

kylätoimintaohjelman Kylätoiminnan suuntaviivat 2000–2007, jota seurasi 

Valtakunnallinen kylätoimintaohjelma 2003–2007. Vastuuta ottava paikallisyhteisö 

(2008–2013) -ohjelma laadittiin vuonna 2008 (Kumpulainen 2012: 24). Uusin, 53 

toimenpide-ehdotusta sisältävä valtakunnallinen paikallistoimijoiden ohjelma 2014–

2020 Voimistuvat kylät – Vahvistuvat lähiyhteisöt hyväksyttiin 5.3.2014. Se sisältää 

paitsi kylätoiminnan ja Leader-työn, myös kaupunginosatoiminnan ja lähidemokratian 

osa-alueet (Suomen Kylätoiminta ry. 2014a).  

Kylätoimintaohjelmat ovat osa kansallista maaseutupolitiikkaa. Valtion 

maaseutupoliittisen ohjelman yhtenä pohjadokumenttina toimii myös 

kylätoimintaliikkeen kattava linjaus (Halhead ym. 2004: 18–19). Maaseutupolitiikan 

tavoitteet on kirjoitettu konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi näihin 

kylätoimintaohjelmiin. Niissä määritellään paikallistoimijoihin kohdistuvat uudet 

vastuualueet, tehtävät, odotukset ja vaatimukset. Ohjelmien on siis määrä tavoittaa 

paikalliset toimijat, yhteisöt ja yhteistyötahot sekä toimia linkkinä heidän ja 

maaseutupolitiikan ohjelmien välillä (Kumpulainen 2012: 24). Toiminnan kannalta 

tärkeän Leader-hankerahoituksen ehtona on, että kylätoimikunta on rekisteröitynyt 

yhdistys, jolla on kyläsuunnitelma. Tämän vuoksi rekisteröityjen kyläyhdistysten määrä 

on kasvanut 2010-luvulle saakka. Vuonna 2014 Suomessa oli reilu 4200 kylää, joissa 

vajaassa 3100:ssa oli järjestäytynyt kyläyhdistys (Suomen Kylätoiminta ry. 2014a: 8).  

SYTY, maakunnalliset kyläjärjestöt ja kyläyhdistykset tuottavat maakunnallisia 

kyläohjelmia, palkkaavat kyläasiamiehiä sekä osallistuvat maakunnalliseen Vuoden kylä- 

valintaan (Laamanen 1999: 5-7; Kumpulainen 2012: 24–25). Suomalainen kylätoiminta 

ja sen aktiivisuus on koettu esimerkillisenä maaseudun kehittämisessä, ja se on saanut 

myös kansainvälistä tunnustusta työstään (Halhead ym. 2004: 23). Kyläyhdistyksen on 

oltava paitsi sisäisesti yhtenäinen, myös kykenevä sopeutumaan valtakunnalliseen 

hallintoon, jotta se voi toimia yhteistyössä ylempien tasojen kanssa ja turvata maaseudun 

pysymistä elinvoimaisena (Kumpulainen 2012: 11). Kylätoiminta itsessään on osa 
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suppeaa maaseutu- ja aluepolitiikkaa yhdessä toimintaryhmätyön, EU-ohjelmatyön ja 

maakuntaohjelmien kanssa (Henttinen 2009: 121). Tärkeimmät Pohjois-Pohjanmaan 

maaseudun kehittäjä- ja rahoittajatahot ovat ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja 

Leader-toimintaryhmät. Keskeisiä kolmannen sektorin toimijoita Pohjois-Pohjanmaan 

maaseudun ja etenkin kylätoiminnan kehittämisessä ovat Suomen Kylätoiminta ry, 

Pohjois-Pohjanmaan kylät ry sekä Pohjois-Pohjanmaan maaseutufoorumi. Suomen 

Kylätoiminta ry on tärkein kylätoiminnan organisaatio, joka luo valtakunnalliset 

linjaukset ja strategiat kartoittaen toimintaympäristön muutokset paikallistasolta 

kansainvälisiin mittasuhteisiin saakka. Se julkaisee säännöllisin väliajoin koko maata 

koskevan kylätoimintaohjelman, ja organisaatio onkin laajentunut toiminnaltaan kaikkien 

paikallistoimijoiden yhteiseksi järjestöksi (Halhead 2006: 599; Kumpulainen 2012: 14).  

Vaikka maaseutu koetaan usein yhteiskunnalliseksi ongelmakohdaksi, on 

kyläyhteisöissä vahva uudistumisen henki, jonka vuoksi ne voivat olla valtakunnallisen 

kehityksen aikaansaajia. Yhdistyksiä tuetaan ja kannustetaan ottamaan vastuuta omasta 

kylästään ja osaltaan sitä ympäröivästä kunnasta. Voutilaisen ym. (2007: 9) mukaan 

maaseudun paikalliskehittämistyön juuret ovatkin kylä- ja talkootoiminnassa. 

”Kehittämistehtävän ohella kylätoiminnan voimistuminen merkitsee kyläyhteisön 

sosiaalisten suhteiden vahvistumista ja eri väestöryhmien yhteyksien lisääntymistä, mitkä 

suoraan lisäävät yhteiskunnallisesti kustannustehokasta kansalaistoimintaa” (Suomen 

Kyläyhdistys ry 2014: 11–12). Muilun (2003: 7-9) mukaan Pohjois-Pohjanmaalle 

omaehtoinen suunnittelu on ominainen lähestymistapa, sillä maakunta kylineen on 

aluerakenteeltaan hyvin heterogeeninen. Suunnittelun lähtökohtana on oltava kyläläisten 

toiveet ja tarpeet, sillä ilman aktiivisia kyläläisiä kylä ei voi säilyä elinvoimaisena. 

Osallistuvan kehittämien avuksi on luotu erilaisia hankkeita, kuten vuosituhannen alussa 

toteutettu Asu kylässä! – hanke. 

 

Kyläyhdistys  

Euroopassa maaseutuyhteisöjen yhteisöelämä nousi uudeksi maaseudun tuotteeksi 1990-

luvun alussa (Wilson 2009: 364). Maaseutututkimuksessa yhteisö käsitetään symbolisena 

ja sosiaalisesti rakentuneena ajatuksena, joka koostuu paitsi institutionaalisena ja 

tapaamisen paikkana olemisesta käytäntöineen ja toimintoineen, myös 
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maaseutuidentiteetistä, yhteisötasojen päällekkäisyydestä sekä mielikuvista (Woods 

2011: 165–166). Suomessa kylätoiminnan merkitys kansalaiskasvatuksellisten arvojen 

puolestapuhujana väheni vähitellen ja tilalle tulivat vastuullisen kansalaisuuden 

kehittäminen sekä paikallisidentiteetin vahvistaminen (Hautamäki 1989: 10; Henttinen 

2009: 36). 

Tasa-arvoon, kansalaiskasvatukseen ja itsehallintaan perustuneet kansalaisjärjestöt 

toimivat modernin kyläyhdistystoiminnan esikuvina (Häikiö 2000: 26–27; Kumpulainen 

2012: 20). Matthies ym. (2011: 78) mukaan kansalaistoiminta Suomen maaseudulla 

voidaan kiteyttää kolmeen pääteemaan, jotka ovat kansalaisten oikeus kunnioittavaan 

kohteluun ja tarvitsemiinsa palveluihin asuinpaikasta ja taustasta riippumatta, demokratia 

yhteisten asioiden hallinnassa sekä kansalaisten mahdollisuus aktiiviseen toimintaan. 

Paikallisyhdistyksistä on näin ollen tullut keskeinen toimija kylien yhteisten asioiden 

hoidossa, erityisesti kylän yhteisten tapahtumien järjestämisessä (Hyyryläinen 2000: 

163). Kylätoiminnan järjestäytynyttä muotoa kutsutaan kylätoimikunnaksi 

(kyläyhdistys), joka kyläläisten kesken yhdessä sovittu kylän kehittämiseen 

vapaaehtoisesti osallistuva aktiivisten kyläläisten ryhmä. Kylätoiminnan keskeisimmät 

tavoitteet ovat palvelujen säilyttäminen, perusinfrastruktuurin ylläpito, uusien asukkaiden 

hankkiminen, asuinolojen parantaminen, harrastustoiminnan edistäminen, 

luonnonympäristön parantaminen, elinkeinotoiminnan kehittäminen sekä 

kulttuuriperinteen ja -ympäristön vaaliminen (Hyyryläinen 2000: 163–164). 

Vallitseva kehittämisen diskurssi painottaa aktiivisia ja vastuullisia kyläyhteisöjä, 

jolloin vastuuta ottamattomat passiiviset kylät näkyvät uhkana maaseutualueiden 

toivotulle kehitykselle. Kyläyhdistyksiltä tullaan tulevaisuudessa odottamaan entistä 

suurempaa vastuunottoa kylän rakenteiden ja toiminnan kehittämisessä, mikä merkitsee 

paikallisyhteisöjen muuttumista entistä tiiviimmäksi osaksi hallinnan ja hallinnan 

verkostoja (Kumpulainen 2012: 27–28). Kyläyhdistykset ovat myös merkittäviä 

maaseutuyhteisöjen ja paikallisidentiteetin puolestapuhujia yhteiskuntamuutoksien, 

kuten kuntarakenneuudistuksen aikana (Halhead 2006: 606–607). Kylien kehittämiseen 

on usein käytettävissä niukasti resursseja ja siksi niiden tehokas käyttö on kylätoiminnan 

elinehto. Kylätoimintaan ovat kaikki tervetulleita, mutta kehittämistoimenpiteissä 

tarvitaan sosiaalisia taitoja ja yhteiskunnallista osaamista (Hyyryläinen 2000: 164). 

Kumpulainen (2012: 55–56) muistuttaa, että vaikka elinvoimaisilla kylillä koko kylä 
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osallistuu aktiivisesti talkootoimintaan, on suurin vastuu kehittämisessä kuitenkin usein 

yksittäisillä toimijoilla. Yhdistyksissä toimiminen on vapaaehtoista, mutta usein 

vastuualueet ja työmäärä alkavat muistuttaa vaativuudessaan oikeaa palkkatyötä, johon 

tarvitaan myös asiantuntijuutta. Kyläaktiivien uupuminen voi olla yksi suurimmista 

tulevaisuuden kylätoiminnan haasteista. Häikiön (2002: 75) mukaan kyläyhdistykset 

kuuluvat puoli-institutionaalisten osallistumismuotoihin eli siihen sisältyy sekä 

osallistavan että osallistuvan sitoutumisen elementtejä. Toiminnan omaehtoisuuden 

vaatimus täyttyy vain silloin, kun tarvittava sosiaalinen sitoutuminen yhteisöön toteutuu. 

Suomen haja-asutusalueilla asuvat ihmiset luottavat kyläyhdistyksiin (Hanifi 2006: 

38), mutta osa kylistä ei pysty kantamaan vastuuta oman alueensa kehityksestä riittävän 

hyvin, mikä voi tarkoittaa hyvinvoinnin ja samanarvoisten kansalaisoikeuksien 

heikkenemistä. Yhteisöjen passivoituminen etenkin maaseudulla hankaloittaa osaltaan 

myös maaseutualueiden samanarvoistumista suhteessa kaupunkiseutuihin, sillä 

maaseudulla kehitystyö pohjautuu paikalliseen yhteiseen päämäärään sekä 

omaehtoisuuteen ja talkoohenkeen perustuvaan vapaaehtoistyöhön (Kumpulainen 2012: 

10). Asukas- ja yhteisölähtöisessä kehittämisessä sekä kylätoiminnassa on kuitenkin 

otettava huomioon, että niiden suurimmat positiiviset vaikutukset ilmenevät usein vasta 

pitkän tähtäimen ajanjaksolla (Kuikka 2004: 78). 

 

Vuoden kylä-kilpailu 

Lauri Hautamäki määritteli vuonna 1989 julkaisemassaan teoksessa ”Elävä kylä - elävä 

kotiseutu - elävä Suomi” kylätoiminnan toimintatavoiksi paikallisen toiminnan 

organisoinnin, kylän hallinnolliset tehtävät ja kuntayhteistyön (Hautamäki 1989: 14–15). 

Paikalliseen toimintaan kuuluvat talkoiden organisointi, kylätapahtumien, kyläkokousten 

ja muiden yhteisten kokoontumisien sekä kurssien ja koulutusten järjestäminen, 

yhteydenpito kyläläisiin, tiedotuksen hoitaminen, eri yhdistysten välinen yhteydenpito 

sekä kylätoiminnan kehityksen seuraaminen muissa kylissä. Hallinnolliset tehtävät 

puolestaan sisältävät selvitysten tekemisen kylän olosuhteista ja kehittämissuunnitelman 

laatimisen, lausuntojen antamisen kylän puolesta ja toimimisen kylän mielipiteen 

ilmaisijana kylää koskevissa asioissa ulospäin sekä kyläkokousten päätösten 
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toimeenpanemisen, kyläkokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelun sekä asioista 

päättämisen oman toimintavallan puitteissa (Kumpulainen 2012: 22–24) 

Näiden tavoitteiden arvioimiseen perustuva Suomen Kylätoiminta ry:n 

valtakunnallinen Vuoden kylä – kilpailu on järjestetty maakunnallisten kilpailujen 

voittajien kesken vuodesta 1985. Valinnalla halutaan ”löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista 

kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä” (Suomen 

Kylätoiminta ry. 2014c). Lisäksi kilpailussa painotetaan laaja-alaista ja 

suunnitelmallisesta kehittämistä, toimivaa yhteistyötä kunnan kanssa, elinkeinojen 

edistämistä sekä yhteisöllistä tulevaisuussuuntautuneisuutta. Suomen edistyksellisin kylä 

palkitaan vuosittain seminaareissa eripuolilla maata. Kilpailun alkuaikoina vain 

Kyläasiain neuvottelukunnan jäsenyhteisöt ja kunnat saivat nimetä ehdokkaita kilpailuun. 

Tällöin kilpailukriteereinä käytettiin kylän yleistä aktiivisuutta ja saavutuksia. 

Myöhemmin kylät saivat alkaa itse ilmoittautua kilpailuun ja Vuoden kylä-valinnassa 

alettiin painottaa vuosittaista teemaa. Vuonna 1997 teemat kuitenkin jätettiin pois ja 

arviointikriteereiksi muodostuivat kyläsuunnittelu, kylähankkeet, kylä hyvinvoinnin 

tuottajana, kulttuuriperintö, kylähenki sekä kylätoiminnassa rakentuva aktiivinen 

paikallisuus. 

Kyläsuunnitelma on yksi keskeisimmistä arviointiperusteista, sillä sen avulla 

pystytään turvaamaan kylän kehitys. Suunnitelmista käyvät ilmi muun muassa käytännön 

kehittämistavoitteet, kyläläisten näkemys yhteisöllisyydestä ja kylähengestä, tulevat 

hankkeet ja aikataulut niiden toteuttamiseksi. Myös käytännön toiminnan kannalta 

suunnitelma on tärkeä, sillä ilman virallista kyläsuunnitelmaa EU:n hankerahoitusta on 

mahdotonta hakea (Kumpulainen 2008: 45–54). Aktiiviset kylät pyrkivät edistämään 

hankkeiden kautta asukkaidensa hyvinvointia. Mittarina hyvinvoinnin tuottamisessa 

Vuoden kylä -kilpailussa käytetään järjestettyjen peruspalvelujen, koulutuksen, 

aktiviteettien ja tapahtumien määrää ja laatua. Kulttuuriperinnön vaaliminen, 

tallentaminen ja hyödyntäminen ovat myös merkittävässä osassa valittaessa vuoden 

kylää. Kulttuuritapahtumilla ja maaseutumatkailulla voi olla suurikin merkitys myös 

kylän talouteen. Traditiot vahvistavat myös paikallista identiteettiä, juuria ja kollektiivista 

muistia (Hall 2003: 51). 

Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä on valittu vuodesta 1998 lähtien. Valittu kylä 

osallistuu siten myös Suomen kylätoiminta ry:n järjestämiseen valtakunnalliseen Vuoden 
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kylä kilpailuun. Maakunnallisen voittajan valitsevat Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n 

hallitus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hakemusten perusteella valitaan kolmesta 

kuuteen kylää, joissa raati vierailee arvioiden kylätoimintaa valintakriteereiden pohjalta. 

Vuoden kylä julkistetaan vuosittain Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntapäivillä. 

”Vuoden kylä- palkinnolla nostetaan esiin kylien monipuolista toimintaa sekä 

kylätoiminnan tunnettavuutta. Valinnassa painotetaan kylien toiminnan 

suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa. Erityisesti otetaan 

huomioon avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen ja kylän kehittäminen laaja-

alaisesti. Valinnalla halutaan nostaa esiin myös hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta” 

(Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry. 2010: 24). 

 

Kylä ja kunta 

Yhteiskunnallisesti kyliä voidaan tarkastella myös tiloina ja paikkoina. Paikan tuntu ja 

identiteetti eivät määrity ainoastaan yksilön tai yhteisön kokemusten kautta, vaan 

suhteessa ympäröiviin tiloihin, paikkoihin ja sosiaalisiin rakenteisiin (Massey 2008: 29–

31). Kunta on merkittävin kylää määrittävä ”toinen” tila. Se on kylien lähin julkista valtaa 

edustava taho ja kylät määrittyvät aina osana kuntia tai suhteessa niihin. Kunnan suhde ja 

vuorovaikutus vaikuttavat suoraan kylien kehittymiseen. Kuntauudistukset uudistavat 

siten myös kyliä: kuntien määrän vähentyessä ja koon kasvaessa palvelut ja viranomaiset 

ovat entistä kauempana kyläläisistä, mikä osaltaan vaikeuttaa arkipäivän elämistä kylillä, 

mutta todennäköisesti aktivoi ihmisiä ottamaan vastuuta omasta kotipaikastaan. Kylien 

aktiivisuus on näin ollen yhteydessä sen tilalliseen muutokseen ja ympäröivän 

yhteiskunnan kehitykseen (Keränen 2002: 18–19; Kumpulainen 2012: 31). Kumpulaisen 

(2012: 32–33) mukaan maaseudun merkitys on muuttunut yhteiskunnan muutosten 

mukana agraarikulttuurin kukoistuksen jälkeen yhä enemmän kohti kaupungistumisen 

mukanaan tuomia autioitumista ja elinvoimaisuuden heikkenemistä. Kuitenkin 

maaseutuun ja etenkin kylään liitetään edelleen positiivisia merkityksiä, kuten 

turvallisuus, nostalgisuus ja yhteisöllisyys. 

Suomen kuntaliitto oli merkittävänä toimijana mukana 1970-luvulla perustamassa 

kylätoimikuntia, jonka seurauksena kylät saatiin luontevasti osaksi kuntasuunnittelua 

(Hautamäki 1989: 26–31; Palonen 1992: 8). Kylillä toimivien yhdistysten tukijärjestöksi 
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perustettiin vuonna 1981 Kyläasiain neuvottelukunta KAN (Halhead ym. 2004: 13). 

Seuraavana vuonna aloitettiin kylätoimintarekisteri sekä tiedotustoiminta, ja vuonna 1983 

järjestettiin ensimmäiset valtakunnalliset kylätoimintapäivät. Kuntien 

rakenneuudistusten ja kuntaliitosten myötä vastuuta maaseudun kehittämisestä on 

siirretty enenevissä määrin yhteisöille, ja erityisesti kyläyhdistyksille. Haasteena on 

paikallisen identiteetin vahvistaminen ja palvelujen säilyttäminen yhteisöllisyyttä 

hyödyntäen. Oleellista yhteisöjen aktiivisuudessa ja toimivuudessa on niiden luoma 

yhteishenki. Yhteishenkeä puolestaan luodaan kyläläisten sitoutumisella yhteisiin 

tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Fyysisen ympäristön kehittämisen lisäksi vapaa-

ajantoimintaa ja kulttuuritapahtumia kehitetään lähes yksinomaan kyläläisten toimesta 

(Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry. 2010). Mustakankaan ym. (2004: 134) mukaan 

aikaisemmin kylät odottivat kunnalta palvelua, mutta nykyisin kylät ovat alkaneet 

kehittää toimintaa itsenäisempään suuntaan, jossa kunta toimii taustatukena. 

Kuntayhteistyö tarkoittaa yhteydenpitoa kunnan viranomaisiin sekä aloitteen tekoa 

kunnalle ja kyliä koskevaan päätöksentekoon vaikuttamista (Hautamäki 1989: 51–52). 

Yhteistyö kunnan ja kylän välillä voi tuoda kustannussäästöjä, jotka voidaan ohjata 

palvelujen lisäämiseen. Myös interaktiivisuus maakunnallisten kyläyhdistysten välillä 

mahdollistaa ajatustenvaihtoa ja hyväksi havaittujen toimintamallien oppimisen (Pohjois-

Pohjanmaan Kylät ry. 2010). Kylätoimintaa ei määritellä osaksi kuntapolitiikkaa tai -

toimintaa, mutta kyläyhdistyksistä halutaan rakentaa niihin kuuluvia selkeämpiä 

toiminnallisia alueyksiköitä (Suomen Kylätoiminta ry 2008: 62 Kumpulainen 2012: 27 

mukaan). Kunnan ja kyläyhteisöjen kanssa tehtävään kehitystyöhön kuuluu olennaisena 

osana ns. ”bottom-up” -kehittämismalli eli kehitysehdotukset ja –toimenpiteet liikkuvat 

alemmalta tasolta ylemmälle. Kylätoimijoiden ja julkisten palvelujen välillä tapahtuvan 

yhteistyön edistämiseksi on jo kehitetty erilaisia palvelurakenteita. Kuntien tulisi 

suhtautua tähän työhön myönteisesti ja tukea kylätoimintaa myös taloudellisesti. Valtion 

antama tuki (esim. Leader-) hankkeisiin keskimäärin kaksinkertaistuu ja kuntien antama 

tuki viisinkertaistuu rahallisesti kylien toteuttamissa investoinneissa (Pohjois-

Pohjanmaan kylät ry. 2010: 25). 

Suomen lainsäädännössä on määrätty, että kylää ympäröivä kunta on vastuussa 

kuntalaistensa kulttuuripalvelujen tarjoamisesta. Kulttuuritoimintaa tuetaan paitsi kunnan 

omista varoista, myös erilaisin hankkein. Paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitäminen on 
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osa paikallisen identiteetin vaalimista ja kulttuuri siihen liittyvine tapahtumineen 

heijastelee alueelle ominaisia arvoja ja rakentavaa esimerkiksi kylän imagoa 

(Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä & Kansalaisopistojen liitto 2013: 4-19).  

Livon kylä on yksi Pudasjärven 20 kylästä. Pudasjärven kaupunki on ollut 

aktiivisesti mukana kehittämässä yhteistyötä kyläyhdistysten kanssa ja Livon 

kylätapahtumissa on usein paikalla myös kaupungin edustajia. Vuonna 2012 

Pudasjärvelle perustettiin kylien yhteinen kyläneuvosto, jonka tehtävänä on toimia 

foorumina kylien ja kaupungin välillä. Kyläneuvosto on ensisijaisesti kylien etujärjestö 

sekä vaikuttamiskeino kunnallishallinnon päätöksentekoon (Livon Sanomat 3/2012). 

Ansioituneen yhteistyön perusteella Suomen kuntaliitto ja Suomen kylätoiminta ry 

palkitsivat syyskuussa 2014 Pudasjärven Suomen kylämyönteisimpänä kuntana. 

Palkinnon perusteina olivat muun muassa runsas ja monipuolinen yhteistyötoiminta, 

sopimusyhteistyö lähipalveluiden hoitamisessa, kyläyhdistyksille myönnetyt kulttuuri-, 

liikunta- ja kyläyhdistystuet, perusinfrastruktuurista huolehtiminen sekä kolmen vuoden 

ajaksi palkattu palvelusuunnittelija, jonka tehtävänä on kehittää harvaan asuttujen 

alueiden lähipalvelutuotantoa yhdessä seurakunnan, yritysten, kolmannen sektorin sekä 

muiden toimijoiden kanssa (Suomen Kylätoiminta ry 2014 b.).  

 

 

KULTTUURITAPAHTUMAT 

Kyläkulttuuria ja siihen liittyviä tapahtumia tarkastellaan tässä pääluvussa. Ensin 

huomioidaan kylissä tapahtuvia kulttuuritoimintoja sekä taustalla vaikuttavia perinteitä ja 

pohditaan myös kulttuurin merkitystä kylätoiminnassa yleisesti. Tapahtumia ja niihin 

liittyviä piirteitä ja ilmiöitä käsitellään ensin yleisellä tasolla kappaleessa, jonka jälkeen 

maaseutumaisia kulttuuritapahtumia käsitellään tarkemmin omana tapahtumaryhmänään. 

 

Kylien kulttuuri  

Kulttuurilla tarkoitetaan sosiaalisessa yhteydessä koko elämisen tapaa, johon sisältyy 

(yhteisön) säännöt, arvot ja oletettu käyttäytyminen (Williams 1970; Flora ym. 1992 

Brennan ym. 2009: 98 mukaan). Kulttuuri voi olla joko homogeenisen yhteisön tuotos, 

jossa pienen ihmismäärän tavat ovat edustettuina tai heterogeeninen rakenne, jolloin 
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moninaisen paikalliskulttuurin ominaispiirteet painottuvat. Yhteisön jäsenen oletetaan 

toimivan moraalisesti sen mukaan, mitä arvoja pidetään tärkeinä ja mitkä ovat yhteisesti 

hyväksyttyjä sääntöjä ja normeja. Tämä kokonaisuus on jatkuvassa muutoksessa, sillä se 

koostuu paitsi menneisyydestä myös ulkopuolisista vaikutteista sekä uusista paikallisen 

kehityksen elementeistä (Brennan ym. 2009: 98). 

Tässä tutkielmassa kulttuuritoiminta on yksi kantavista teemoista, sillä se 

mahdollistaa erottamaan yhteisöön kohdistuvat ulkopuolelta tulevat vaikutukset 

paikallistason ongelmista. Kehittyvän yhteisön tulisi osata tunnistaa sille hyödylliset ja 

haitalliset seuraukset tekemistään valinnoista, ja saavuttaakseen suotuisan kehityksen on 

tärkeää ymmärtää paikalliskulttuuria ja vuorovaikutussuhteita, joiden avulla 

paikallisidentiteetti sekä solidaarisuus ihmisten kesken vahvistuvat. Tämä puolestaan 

motivoi ihmisiä toimimaan yhteisönsä hyväksi sekä auttaa tunnistamaan ongelmat ja 

löytämään sopivat tavat niiden ratkaisemiseksi (Brennan ym. 2009: 99–101). Carmon ym. 

(2013: 190–191) mukaan perinteisiä maaseutuyhteisöjä ei ole tutkittu vielä kattavasti 

seuraavassa pääkappaleessa esitetyn sosiaalisen pääoman kautta, mutta yhteisöissä 

pätevät vahvat ihmistenväliset sidokset, luottamus ja kollektiivinen identiteetti. 

Kyläkulttuuri on suomalaisessa kylähistoriassa perustunut vahvasti 

maanviljelyksen traditioihin ja talonpoikaiskulttuuriin. Kylän elinvoimaisuus oli hyvin 

pitkälle riippuvainen alkutuotannon menestyksestä, mutta nykyisin maanviljelys on 

entistä pienemmässä osassa kyläläisten toimeentulossa ja arkipäivässä, mikä tarkoittaa 

myös vieraantumista varsinaisesta talonpoikaiskulttuurista. Kuitenkin vanhat traditiot, 

käsityöläisammatit sekä kylän historiaan liittyvät henkilöt ja tapahtumat ovat usein 

mukana kylätapahtumissa lisäten ainutlaatuisuuden tunnetta ja kiinnostusta 

kyläkulttuuria kohtaan. Tämän vuoksi perinteet ja niiden vaaliminen ovat myös useiden 

hankkeiden taustalla (Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry. 2010: 22). 

Santeri Alkion vuonna 1905 perustamaa nuorisoseuraliikettä pidetään maaseudun 

ja kylien kulttuuritoiminnan liikkeellepanija. Maaseudun nuorten epäsiveellisiä tapoja 

torjumaan suunniteltu liike tarjosi mm. kansantanhuja ja erilaisia iltamia. Nykyisin näitä 

tapoja ja tapahtumia vaalitaan kylien kulttuuriperintönä muokattuina ja nykypäivään 

soveltuvina versioina. On myös huomattava, että kulttuuri ei ole pelkästään itseisarvo, 

joka tuottaa kyläläisille sisältöä, vaan paikallisten ihmisten täytyy luoda kulttuuria sen 

ylläpitämiseksi (Kumpulainen 2012: 69). Kylissä kulttuuri ilmenee yhteisöllisyytenä, 
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kulttuuriperintönä, paikallisena identiteettinä, kylätoimintoina, kulttuurin 

tuotteistamisena sekä kulttuuritoimintoina ja – arvoina. Itsehallintaan ja yhteishenkeen 

perustuvassa kehittämisessä kulttuurilla on suuri rooli (Kumpulainen 2012: 13). 

Käytännön arjessa maaseutukulttuuria harjoitetaan erilaisten yhdistysten ja 

toimintaryhmien järjestämän harrastustoiminnan kautta (Niskavirta 2006: 13).  Brennan 

ym. (2008: 97) mukaan paikalliskulttuurilla on merkittävä rooli myös 

yhteisökehittämisprosessissa, mutta aiheen vähäisen tutkimuksen valossa kulttuuri 

nähdään seurauksena alueen ominaispiirteistä ja heijastuksena esimerkiksi taloudellisesta 

kehityksestä. 

Kylätalot liittyvät usein vahvasti paikalliseen historiaan ja niissä kunnioitetaan 

perinteitä esimerkiksi sisustuksen, käsitöiden ja entisöinnin kautta. Materiaalisten 

tuotosten lisäksi kulttuurin kautta tuotetaan myös paikkasidosta. Tiettyyn paikkaan 

liittyvät merkitykset ja arvot vahvistavat paikalliseen kehittämiseen sitoutumiseen 

vaadittavaa yksilöiden tunnesidettä omaan kotikylään (Kumpulainen 2012: 107–108). 

Kylätaloilla on tämänkin vuoksi suuri merkitys kyläyhteisölle ja sen toiminnalle. Niissä 

kokoonnutaan ja ne mahdollistavat monenlaista yhteistoimintaa, kuten yhteisiä 

tapahtumia. Kylätalo on usein kylän sydän, joka rakentaa osaltaan paikallista identiteettiä. 

Paikallista kulttuuria on nimenomaan yhteisöllisyyden ja paikallisuuden kokemus sekä 

yhdessä tekeminen (Kumpulainen 2012: 55). 

Kaikkien kylässä – kyläohjelmassa on kylien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja 

parantamiseksi listattu 50 toimenpide-ehdotusta, joista useat käsittelevät myös 

kyläkulttuuria ja vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia. Jo ensimmäinen ehdotus koskee 

kyläkulttuurin edistämistä sekä tuotteistamista ja markkinointia. Kulttuurista ja 

tapahtumista on kehitettävissä kylän fyysisen ympäristön ohella myös 

ulkopaikkakuntalaisia kiinnostava vetovoimatekijä. Kylätalon ja muiden 

kokoontumispaikkojen hankkiminen ja säilyttäminen on oleellista tapahtumien 

organisoinnin ja toteuttamisen kannalta. Ohjelman mukaan kyläkulttuuriin kuuluu myös 

kyläläisten kulttuuri-identiteetti, joka koostuu omien juurien ja kotipaikan tunnistaminen 

sekä kuuluvuuden tunne omalta tuntuvaan, samoja kokemuksia jakavaan 

paikallisyhteisöön. Maaseutukulttuurin voidaan katsoa olevan eräänlainen vastapaino 

kiireiselle kaupunkikulttuurille, mikä voi edistää kaupunkilaisten vuorovaikutusta 

maaseudun ihmisten kanssa (Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry. 2010: 11–22). Toisen 
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maailmansodan jälkeen vallalla ollut käsitys maaseudun junttiudesta ja häpeilevyydestä 

on muuttunut sen tyyliä arvostavaksi ”maaseutumaisuuden renesanssiksi” (Ilmonen ym. 

2010: 11).  

Kulttuurin merkitys kylätoiminnassa on jatkuvassa kasvussa, mikä on 

huomattavissa valtakunnallisten kylätoimintaohjelmien kehityksestä. Kylätoiminnan 

suuntaviivat 2000–2002 sekä Voimaa kuin pienessä kylässä 2003–2007 -

toimintaohjelmissa kulttuuri käsitetään kulttuurimaiseman ja paikalliskulttuurin kautta. 

Kolmannessa toimintaohjelmassa Vastuuta ottava paikallisyhteisö 2008–2013 

kyläkulttuurin määritelmän pohjalla on edellisten kylätoimintaohjelmien ajatukset, mutta 

kulttuuri-käsitteeseen on lisätty kulttuurimaiseman ja luonnon monimuotoisuuden 

vuorovaikutus, kulttuurin taloudellinen välinearvo sekä kulttuuri hyvinvoinnin 

edistäjänä. Sosiaalista pääomaa osana kulttuuria korostetaan osana aktiivisen 

kyläyhdistyksen toimintaa (Kumpulainen 2012: 67–69). Maaseutupolitiikan 

yhteistyöryhmän (2010: 15) koostaman Maaseudun kulttuuriohjelman 2010–2014 

visiossa maaseudun kulttuurille 2020 mainitaan monipuolisen maaseutukulttuurin 

koostuvan asukkaiden omaehtoisesta kehittämisestä, osin liikkuvista kulttuuripalveluista 

sekä hyvästä sosiokulttuurisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Kulttuuritoiminta vahvistaa 

osaltaan myös kestävää kehitystä.  

Kumpulaisen (2012: 74–89) mukaan paikalliset tapahtumat toimivat ns. 

oppimisprosessin alatasolla, jolta on mahdollista edetä kohti laajempia 

kehittämistehtäviä. Näin ollen suuremmat haasteet paikalliskehittämisen tasolla voivat 

osoittautua mahdottomiksi, mikäli yhteisöllä ei ole kokemusta perinteisestä 

yhteisöllisyydestä ja sen avulla saavutetuista kokonaisuuksista. Parhaimmassa 

tapauksessa kulttuuritapahtumilla ja niihin liittyvällä maaseutumatkailulla on positiivinen 

vaikutus kylän talouteen, työllisyyteen ja jopa kilpailukyvyn kehittymiseen. Aktiivinen 

kyläyhdistys osaa hyödyntää näitä tapahtumia osana kokonaisvaltaista kylän 

kehittämistä. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, Kansalaisopistojen liiton ja Opetus-ja 

kulttuuriministeriön (2013: 11) tekemässä selvityksessä kulttuurin parissa toimiminen 

vähentää yhteisön välisiä ristiriitoja sekä lisää yhteenkuuluvuutta. Nämä tekijät 

puolestaan lisäävät hyvinvointia esimerkiksi estämällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä 

sekä edelleen niistä seuraavia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.  
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Vaikka maaseudun autioituminen sekä väestön ikääntyminen ovat kiistämättä yksi 

suurimmista kyliä kohtaavista tulevaisuuden uhista, eläkeläisiä ja vapaa-ajan asukkaita 

olisi hyvä ottaa entistä enemmän mukaan kylän toimintaan ja kehittämiseen.  

Mahdollisissa uusissa asukkaissa ja maahanmuuttajissa on myös paljon potentiaalia 

tuomaan uusia näkökulmia kyläyhdistystoimintaan (Pohjois-Pohjanmaan kylät ry: 2010: 

10). Monikulttuurisuus on tullutkin osa myös maaseudun todellisuutta, ja 

maahanmuuttajat tuovat oman elementtinsä kylien kehittämiseen. Oman paikallisuuden 

tarkastelun lisäksi kiinnostus kohdistuu nykyisin myös muualta, sekä kotimaasta että 

ulkomailta tulleiden asukkaiden kulttuureihin ja kokemuksiin (Niskavirta 2006: 28). 

Elinvoimaisessa kylässä historia ja kulttuuri ovat vahva osa paikan symbolista 

rakentumista. Kulttuuriperinnön vaaliminen tuottaa kollektiivista muistia sekä 

yksilöllisesti että yhteisöllisesti, mutta se näyttäytyy myös kylän ulkopuolelle tuotettuina 

tarinoina ja symboleina. Tämä ei tarkoita pelkästään kyläläisistä itsestään lähtevää 

toimintaa, vaan perinnön säilymistä (esim. kyläkirjat) tuetaan EU:n maaseudun 

kehittämisen hankerahoituksella, poliittisten ohjelmien kautta, erilaisilla tiedotuksilla 

(esim. Vuoden kylä – kilpailu, jossa kulttuuriperintö on yksi kriteeri) sekä erilaisilla 

oppailla ja ohjeistuksilla (Kumpulainen 2012: 107–108). Kulttuurituotteissa, kuten 

kirjallisuudessa ja elokuvissa, kyläyhteisöön liitettävät mielikuvat ovat olleet vahvasti 

edustettuina vuosikymmenten ajan (Viinikainen & Puustinen 2000: 16). 

 

Tapahtumat  

Tapahtumiksi voidaan laskea hyvin erilaisia tilaisuuksia pienimuotoisista yksittäisistä 

tapahtumista aina massatapahtumiin saakka. Tapahtuma voi olla kertaluontoinen tai 

säännöllinen, organisoitu ja ohjelmaan sidottu kokonaisuus. Matkailututkimuksen 

näkökulmasta tapahtumia kehitetään ensisijaisesti välineeksi nostamaan alueen yleistä 

tietoisuutta, tunnettuutta tai vetovoimaa (Mossberg 2000: 3; Pasanen ym. 2009: 10). 

Viimeisen viidentoista vuoden ajan tapahtumatutkimus on keskittynyt taloudellisten 

näkökulmien sijaan kulttuurisen pääoman arviointiin (Ilmonen 2010: 14). Tästä on 

osittain kysymys myös tässä tutkielmassa.  

Tapahtumat ovat joko suunniteltuja tai suunnittelemattomia. Tässä tutkielmassa 

käsitellään kylätapahtumia, jotka ovat suunniteltuja tapahtumia. Näihin tapahtumiin on 
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tyypillisesti sidottu tilapäisesti joukko ihmisiä ja muita resursseja, niillä on budjetti ja 

aikataulu. Kokonaisuudella on tavoitteena tietty päivämäärä, ja tapahtumat ovat usein 

linkitetty paikkoihin ja tiloihin (Getz 2005: 16; Getz 2012: 18–23). Janiskee (1980: 97, 

De Bres ym. 2010: 329 mukaan) määrittelee tapahtuman tyydyttävien aktiviteettien ja 

viihteen ajanjaksoksi tai juhlalliseksi yleiseksi kokoontumiseksi, jonka tarkoitus on 

juhlistaa jotain ajatusta, tapahtunutta asiaa tai olemassa olevaa faktaa. Tapahtuman 

määritelmänä voidaan käyttää myös kerran tai säännöllisesti toistuvaa ajallisesti 

rajoitettua joukkokokoontumista. Se on suunniteltu, organisoitu ja jonkinlaisen ohjelman 

ympärille sidottu kokonaisuus, jolla on aina tietty teema ja rakenne sekä näihin 

kytkeytyvä ilmeinen tai piilotettu yhteiskunnallinen viesti (Kainulainen 2005: 67). Picard 

ja Robertson (2006: 3-11, Ilmonen ym. 2010: 21 mukaan) ehdottavat, että ”tapahtuma on 

tihentyneiden elämyksien ja kulutusmahdollisuuksien paikka, jossa tietynlainen 

teemallinen kokoelma erilaisia toimintamahdollisuuksia ja ohjelmaa on tuotu rajalliseen 

tilaan”. Valmiita sisältöjä ja yllätyksiä kohtaamaan varautunut yleisö altistetaan 

elämyksille ja osallistumiselle. Merkitykset tiivistyvät fyysisesti rajatussa tilassa, ja 

tapahtumajärjestäjät pyrkivät vahvistamaan niitä edelleen. 

Festivaali -sana (engl. festival) tulee latinankielisestä sanasta festivitas, joka kuvaa 

sosiaalista kokoontumista erilaisten juhlien tarkoituksessa. Festivaalit voivat olla 

taidetapahtumia, yhteisön juhlallisuuksia tai tiettyä tarkoitusta varten suunniteltuja 

poliittisia tai mainoksellisia tapahtumia.  Erityisesti yksittäisen kulttuurituotteen 

ympärille rakennettuja tapahtumia kutsutaan usein festivaaleiksi (esim. Cannesin 

filmifestivaalit), mutta käsitteen positiivinen konnotaatio mahdollistaa sen käytön 

monissa eri yhteyksissä (Waterman 1998: 57–58). Getzin (2005: 21) mukaan festivaali- 

ja tapahtuma-käsitteet ovat erotettavissa, vaikka niitä usein käytetään synonyymeina 

suomen kielessä. Festivaali on tapahtuma tai juhla, jolla on historia ja pitkät perinteet ja 

sen osa-alueet koostuvat yleensä taiteesta, viihteestä, hyvinvoinnista tai urheilusta. 

Tapahtuma -käsitteen voi puolestaan määritellä vapaammin. Niiden muodon ja sisällön 

mukaan voidaan tehdä kuitenkin luokittelua. Getz (2005: 19–30) jakaa tapahtumatyypit 

kahdeksaan kategoriaan:  
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1. kulttuuriset juhlat (mm. festivaalit ja karnevaalit) 

2. taide-, kulttuuri- ja viihdetapahtumat (mm. näyttelyt, konsertit ja muut esitykset) 

3. poliittiset ja valtiolliset tapahtumat (mm. vihkiäiset, virkaanastujaiset ja 

kampanjat) 

4. liiketoiminnan ja kaupankäynnin tapahtumat (mm. messut ja tapaamiset) 

5. opetukselliset ja tieteelliset tapahtumat (mm. seminaarit, konferenssit ja 

workshopit) 

6. urheilutapahtumat (mm. ammattilais- ja amatöörikilpailut) 

7. virkistystapahtumat (mm. erilaiset liikunta- ja viihdetapahtumat) 

8. yksityiset tapahtumat (mm. häät ja syntymäpäivät). 

 

Koon ja vaikuttavuuden mukaan tapahtumia voidaan jakaa paikallisiin tapahtumiin, 

merkkitapahtumiin ja megatapahtumiin. Megatapahtumilla (esim. olympialaiset) ja 

tiettyyn paikkaan sidotuilla merkkitapahtumilla (esim. Münchenin Oktoberfest) on 

kansainvälistä matkailullista vetovoimaa ja niillä voi olla suurikin merkitys alueen 

talouteen. Paikallistapahtumat puolestaan ovat pääasiallisesti paikallisyhteisölle 

suunnattuja tapahtumia. Kävijämäärältään ne ovat pieniä, eikä niillä ole merkittävämpää 

taloudellista vaikutusta tai mediahuomiota (Allen ym. 2002: 12 Pasanen ym. 2009: 12–

13  mukaan). Tapahtumat edistävät niitä järjestävien kohteiden imagoa ja korostavat 

piirteitä, joiden kautta alue erottuu toisista alueista. Ne heijastelevat yhteisön sosiaalisia 

erityispiirteitä ja paikkaan sidottuja teemoja. Tämän vuoksi tapahtumat käsitetään 

tutkimuksellisesti ihmistoiminnan sosiaalisen ja kulttuurisen elämän ilmentäjinä sekä 

paikan ja identiteetin juhlistajina (Jolliffe ym. 2008: 125). 

Järjestävälle yhteisölle tapahtumat ovat niille luontaisen ”vietin” tyydyttäjiä. 

Huolimatta niiden luonteesta tai toteutuksesta tapahtumien tarkoitus on ensisijaisesti 

saada aikaan ja ylläpitää yhteistä tunnetta elinvoimaisuudesta sekä itsensä 

toteuttamisesta. Tapahtumajärjestely, -tuottaminen ja -promootio mahdollistavat 

paikallisen toiminnan erityisyyden yhdistymisen arkielämään. Yhteisesti jaettujen 

tapahtumien merkitys korostuu pienien paikallisyhteisöjen kulttuuritapahtumissa, sillä 

niiden toteuttamiseen tarvitaan koko yhteisön vapaaehtoista panostusta. Tapahtumien 

järjestämisen prosessi saattaa myös auttaa yhteisöä tunnistamaan omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa ja sen myötä auttaa tulevaisuuden haasteissa (Derrett 2008: 107). 



24 

 

Vaikka paikallistapahtumien osallistujat ovat usein paikallisia, voivat tapahtumat toimia 

alueen vetovoimatekijöinä ja nähtävyyksinä, jotka houkuttelevat myös 

ulkopaikkakuntalaisia ja matkailijoita. Ennen kaikkea paikallistapahtumilla on 

potentiaalia toimia paikkakunnan elävöittäjinä. Mielenkiintoiset säännöllisesti 

järjestettävät tapahtumat saattavat houkutella edellisillä kerroilla tapahtumaan 

osallistuneita paikalle uudestaan onnistuneen tapahtuman voimalla. Parhaassa 

tapauksessa kulttuuritapahtumien avulla voidaan luoda paikkakuntien imagoja ja ne 

voivat olla laajemman aluekehittämisen moottoreita (Getz 2005: 12–15).  

Tässä tutkielmassa kuitenkin tarkastellaan pienellä intensiteetillä toimivia 

kylätapahtumia, eikä niillä voida katsoa olevan suurta merkitystä kylän ulkopuoliselle 

kehitykselle tai laajemmalle matkailulliselle vetovoimalle. Derrett (2008: 108) kuitenkin 

huomauttaa, että vaikka yhteisölähtöiset kulttuuritapahtumat ovat ensisijaisesti 

tunnelmannostattajia, tiedonsiirtäjiä ja naapurussuhteiden ylläpitäjiä, ovat ne vahvasti 

myös autenttisia kulttuurin ilmaisukeinoja. Yhteisöllisyyden imago ja kuuluvuuden 

tunteen tarve houkuttelevat myös yhteisön ulkopuolisia ihmisiä osallistumaan 

tapahtumiin. Hänen mukaansa tällaista turismia kutsutaan yhteisöpohjaiseksi turismiksi 

(community-based tourism).  

 

Maaseutumainen kulttuuritapahtuma 

Maaseudun tapahtumissa tiivistyy nykyihmisen suhde maaseutuun: viihteellisyyteen ja 

populäärikulttuuriin on yhdistetty perinteitä ja alueen historiaa (Ilmonen ym. 2010: 11). 

Wood ym. (2008: 149) mukaan tapahtumista on tullut maaseudun mahdollisuus parantaa 

kiinnostavuuttaan ja taloudellista kehitystä. Esimerkki pienestä kylätapahtumasta 

kansainväliseksi massatapahtumaksi paisuneesta maaseutumaisesta 

kulttuuritapahtumasta on Sonkajärven eukonkannon MM-kisat, joka on Suomen 

tunnetuin tapahtuma tällä kentällä (Ilmonen ym. 2010: 11). Kainulaisen (2004: 173) 

mukaan kulttuurin tuotteistamisesta on tullut myös osa maaseutupoliittista keskustelua. 

Maaseudun matkailulliset vetovoimatekijät voidaan jakaa Cloken (1993: 62) 

mukaan maisemaan, luontoon, historiaan ja perheeseen. Usein johonkin näistä 

pohjautuvilla tapahtumilla ja festivaaleilla onkin todettu olevan suuri vaikutus siihen, 

miten maaseutu näyttäytyy ihmisille. Turismin lisäksi tapahtumat vahvistavat 

kuuluvuuden ja paikan tunnetta ja luovat myös alustan yhteisön tavalle juhlistaa omaa 
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kulttuuriperintöään (Jafari 2008 Capriello ym. 2011: 247 mukaan). Vähäisistä 

vaatimuksista huolimatta erityisesti suurimmat niistä pysyvät vaikuttamaan jopa alueen 

sosioekonomiseen kehitykseen Tärkeimmät tavoitteet ovat kuitenkin taloudellisen 

tavoitteiden sijaan pääasiallisesti kulttuurin ja sosiaalisen elämän osa-alueilla (Capriello 

ym. 2011: 261). 

Maaseudulle sijoittuvien kulttuuritapahtumien kenttä on hyvin laaja ja 

monipuolinen, mutta tapahtumat voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan sijainnin, teeman 

ja sisällön mukaan. Ensimmäiseen kategoriaan sisältyvät tapahtumat, jotka sekä 

sijoittuvat maaseudulle että perustuvat maaseudun kulttuuriin. Teeman mukaan 

kategorisoidut tapahtumat ovat niitä, jotka ovat saaneet alkunsa maaseudulta, mutta 

niiden järjestäminen ei vaadi välttämättä maaseutumaista ympäristöä. Kolmanteen 

ryhmään sijoittuvat ne tapahtumat, jotka käyttävät maaseutumaista ympäristöä 

tapahtumapaikkana, mutta eivät välittämättömästi pyri ilmentämään maaseudun 

traditioita ja kulttuuria (Ilmonen ym. 2010: 21–22). Edellisessä pääkappaleessa esitetty 

Getzin (2005) tapahtumaluokittelu on kattava, mutta tähän tutkielmaan liian laaja. 

Tarkemman kuvan maaseutumaisten tapahtumien tunnistamiseen saa Ilmosen ym. (2010: 

22–24) luomasta maaseututapahtumien luokittelujärjestelmästä, joka perustuu 

tapahtumien sisältöihin ja teemoihin. Heidän mukaansa näistä tapahtumista on 

erotettavissa seuraavat pääluokat, kuitenkin huomioiden, että luokkarajat eivät ole 

absoluuttisia ja maaseudun tapahtumat sisältävät yleensä piirteitä useammasta 

kategoriasta: 

 

1. Alue- ja paikallistapahtumat ovat pienimuotoisia kotiseutu-, markkina-, 

perinnekulttuuri- tai vähemmistökulttuuritapahtumia. 

2. Musiikkitapahtumat ovat erilaisia esimerkiksi kansanmusiikin, klassisen tai 

pop/rockmusiikin ympärille muodostuneita erikokoisia tapahtumia. 

3. Esittävän taiteen tapahtuvat ovat maaseudulla järjestettäviä tanssi-, ooppera-, kuoro-

, teatteri- ym. tapahtumia. 

4. Kirjallisuus-, elokuva-, kuvataide- ja mediatapahtumat ovat nimensä mukaan näiden 

kokonaisuuksien pohjalta järjestettäviä tapahtumia. 

5. Kulinaristiset tapahtumat syntyvät maaseudulta valmistettavaan tai sieltä lähtöisin 

olevan ruoan, elintarvikkeen tai nautintoaineen valmistamisesta tai nauttimisesta. 
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6. Urheilutapahtuma on tapahtuma, joka perustuu kansanhuvilliseen leikki- tai 

vakavamieliseen, moottori- tai eläinurheiluun. 

7. Muita tapahtumia ovat esimerkiksi näyttely- ja messutapahtumat, kiertuetapahtumat 

ja uskonnolliset joukkotapahtumat. 

8. Spontaanit joukkotapahtumat ovat yleensä joko flashmob- tai 

mielenosoitustapahtumia. 

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltavat tapahtumat voidaan sijoittaa lähtökohtaisesti 

pääasiallisesti ryhmään yksi, mutta kuten luokittelun tehneet kirjoittajat huomauttavat, on 

maaseudun kylätapahtumissa osia lähes jokaisesta tapahtumakategoriasta. 

Hyyryläisen ym. (2011: 9) mukaan elinolojen ja paikallisen kehityksen 

kohentamisen tavoitteita toteutetaan harrastus- ja yhdessäolotoimintojen kautta, jotka 

yleensä ovat tapahtumien järjestäminen ja yleinen talkootoiminta.  Yksittäisten ihmisten 

ja kyläyhdistysten lisäksi erilaisilla järjestöillä on suuri merkitys maaseudun 

tapahtumajärjestelyssä. Tapahtumilla halutaan tuoda esille kylän osaamista, kulttuuria ja 

paikallista identiteettiä (Niskavirta 2006: 18). Picardin ja Robertsonin (2006: 3-11) 

mukaan erilaiset tapahtumat rakentuvat yhteisön ihmisistä ja heidän muodostamistaan 

verkostoista: yleisöstä, talkoolaisista ja muista sidosryhmistä. Tapahtumien ydin on juuri 

ihmisten sosiaalisuus ja tarve tehdä yhdessä asioita. Suomen kylätoiminta ry:n laatimassa 

kyläohjelmassa Voimistuvat kylät – vahvistuvat paikallisyhteisöt (2014a: 37) todetaan, 

että Suomessa järjestettävät kylätapahtumat ovat yhteisiä kokemuksen paikkoja, eikä niitä 

järjestetä taloudellisista lähtökohdista. Harvojen tapahtumien järjestämisessä tulee eteen 

ylitsepääsemätön rahapula. 

Kyläjuhlat eivät ole enää pelkästään kylän sisäistä toimintaa, vaan niistä on tullut 

yhä enemmän myös kylän ulkopuolisille ihmisille suunnattua toimintaa. Paitsi 

konkreettisina paikkoina ja käytäntöinä, tiloja (kyliä) tuotetaan kulutettavina ja 

markkinoitavina imagoina. Joissain kylissä on alettu puhua myös kulttuuriperinnön 

tuotteistamisesta ja markkinoinnista. Ääripäässä tässä kehityksessä ovat kylillä 

järjestettävät erilaiset kesäfestivaalit, jotka voivat olla hyvinkin suuria massatapahtumia 

(Kumpulainen 2012: 109–117). De Bres ym. (2010: 229) muistuttaa, että 

yhteisötapahtumia järjestetään nimenomaan nautinnollisiksi kulttuurin ja historian 

heijasteiksi, eikä niinkään turismin lähtökohdista. Aktiivinen kylä osaa myös tuotteistaa 
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ja markkinoida omaa kulttuuriaan, mutta uhkana voi olla viihtyvyyteen ja hauskanpitoon 

perustuvan toiminnan jääminen strategisen kehittämisten alle. Jos esimerkiksi 

hanketoimintaa harrastetaan liiallisella tehokkuusajatuksella ja kylärajojen ylittävien 

yhteistyöprojektien kautta, voi paikallinen yhteisöllisyys heiketä. Kyläkulttuurille onkin 

tyypillistä pienimuotoinen vapaaehtoinen tekeminen, jonka tehoa ja hintaa on vaikea 

laskea (Kumpulainen 2012: 109–117).  

Kyläyhteisön jäsenille maaseutumaiset kulttuuritapahtumat viestittävät omalla 

olemassaolollaan paikallisen identiteetin, osaamisen ja perinteiden arvoa. Tapahtumien 

onnistuminen riippuu sen merkityksestä sitä järjestäneille ihmisille. Tähän merkitykseen 

perustuvat muut menestystekijät: tapahtuman luoma henki, yksilöllinen ja yhteisöllinen 

kokemus sekä mahdollinen yhteiskunnallisen vuoropuhelun aikaansaaminen (Ilmonen 

ym. 2010: 108). Pohjimmiltaan tapahtumien tarkoitus on ylläpitää paikallista kulttuuria 

ja perinteitä nopeasti muuttuvassa maailmassa (Ekman 1999: 281). Tapahtumat 

nähdäänkin yhteisön keinona rakentaa sosiaalista pääomaa ja kehittää aluetta kestävästi 

torjuen sosiaalisen, poliittisen ja ympäristöllisen muutoksen uhkia (Derrett 2008: 109). 

 

 

TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa perehdytään tutkielman taustateorioihin. Laajin ja merkittävin tutkielman 

käsitteistä on sosiaalisen pääoman käsite, joka liittyy läheisesti kylällä tapahtuvaan 

sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sosiaalisen pääoman perusajatuksia sekä erilaisia 

näkemyksiä esitetään ensimmäisessä pääkappaleessa, jonka jälkeen käsitettä 

tarkastellaan sosiaalista pääomaa maantieteellisessä tutkimuksessa. Seuraavissa 

kappaleissa tarkastellaan yhteisöllisyyttä ja sen merkitystä kylätoimintaan, 

kyläidentiteettiä ja siihen vaikuttavia seikkoja sekä juurien ja juurettomuuden käsitteitä.  

 

Sosiaalinen pääoma 

”Taloudellinen pääoma on ihmisten pankkitileillä, kulttuurinen pääoma heidän päänsä 

sisällä, ja sosiaalinen pääoma heidän suhteidensa rakenteissa” (Portes 1998: 7). Sosiologi 

Alejandro Portesin mukaan ihmisellä ei voi siis olla sosiaalista pääomaa, mikäli hän ei 

toimi suhteessa muihin ihmisiin. Toisia yhteisön jäseniä täytyy ”käyttää hyväksi”, jotta 
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yksilö pääsee hyötymään myös itse tästä pääomasta. Suuri osa sosiaalisen pääoman 

tutkimuksesta keskittyy sen kolmeen päämuotoon, jotka ovat luottaminen ja 

sitoutuminen, informaatiokanavat sekä normit ja sanktiot (Furstenberg 2005; Paxton 

1999 Leung ym. 2010: 445 mukaan). Sosiaalisen pääoman käsitteellinen sisältö 

muotoutuu tutkijan ja tutkimuskohteen mukaan. Riipisen (2008: 57) mukaan sitä voidaan 

pitää joko käsitteenä, teoriana tai metodologisena lähtökohtana ja esimerkiksi Leung ym. 

(2010: 452) sisällyttävät käsitteeseen lisäksi myös paikkaan kuuluvuuden tunteen.  

Sosiaalisen pääoman käsite on noussut viimevuosikymmeninä entistä 

suositummaksi. Tämä johtuu yhteiskunnan toimialojen siirtymisestä verkostomaisiin 

toimintamalleihin (Ilmonen 2000: 11). Erityisen paljon aihetta on tutkittu muun muassa 

hallintorakenteiden, yritysverkostojen, naapurustojen sekä köyhien ja kehittyvien 

yhteisöjen yhteydessä (Adler & Kwon 2002; Alaimo 2010; Malecki 2012,  Ansari ym. 

2012).  Myös maantieteilijöille käsite on tullut tutuksi ja sen hyödyt ovat erityisesti meso-

tason (esim. yhteisö, kaupunki, kunta, kylä) lähestymistavoissa ja mahdollisuuksissa 

muiden teorioiden kanssa (Radcliffe 2004: 518). Erityisen tärkeä se on 

ihmismaantieteilijöille, sillä paitsi laaja-alaisuutensa, ja sen vuoksi ideologisesti 

ongelmallisuutensa takia se pyrkii selittämään erilaisia alueellisia kaavioita (Mohan & 

Mohan 2002: 191–192). Sosiaalisen pääoman merkitystä maantieteessä käsitellään 

tarkemmin seuraavan alaotsikon alla. 

Sosiaalisen pääoman tutkimuksen juuret ulottuvat sosiologian alkulähteille muun 

muassa Durkheimin ja Marxin kirjoituksiin yhteisöistä, osallistumisesta ja ryhmän 

olemiselle vastalääkkeenä normittomuudelle ja itsetuholle (Portes 1998: 2). Käsitettä on 

vaikea määrittää tarkasti, ja vaikka tieteellisesti sen määritelmät ovat laajalti 

samankaltaisia, voidaan määritelmien kautta ilmaista myös haluttuja nyansseja. 

Määrittely on riippuvaista siitä, tarkastellaanko sen olemusta, lähdettä vai vaikutuksia. 

Merkitystä on myös sillä, keskitytäänkö toimijoiden (ihmisten) välisiin suhteiden 

ylläpitoon, yhteisön sisällä yhteisen hyvän eteen toimivien yksilöiden välisiin suhteisiin 

vai näihin molempiin (Adler & Kwon 2002: 19). Tämän vuoksi käsitteen alla on tutkittu 

konsepteja, kuten epämuodollinen organisaatio, luottamus, kulttuuri, sosiaalinen 

tukeminen, sosiaalinen vaihto, sosiaaliset resurssit, juurettomuus, relationaaliset 

sopimukset, sosiaaliset verkostot, sosiaalinen koheesio, yhteisökehittäminen, 

kansalaissitoutuminen, vastavuoroisuuden velvoite, informaation kulku ja normisto 
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(Ruuskanen 2001: 16; Adler & Kwon 2002: 18; Sutherland & Burton 2011: 239). 

Ongelmana määrittelyssä on sen ns. sateenvarjokäsitteellisyys, eli sen alle on liitettävissä 

useita alakäsitteitä, minkä vuoksi sillä voi olla monia erilaisia merkityksiä riippuen 

kontekstista ja ympäristöstä. 

Yksi merkittävimmistä tutkijoista sosiaalisen pääoman parissa on ollut ranskalainen 

sosiologi Pierre Bourdieu, jonka mukaan sosiaalisen pääoman synty ja tehokkuus ovat 

riippuvaisia sosiaalisen yhteisön yksittäisistä jäsenistä, jotka muodostavat ryhmälle rajoja 

asioiden ja symboleiden vaihdannan kautta (Bourdieu 1986: 242). Hänen mukaansa 

sosiaalisen pääoman olemus on yksilöllinen, mutta se ilmenee kuitenkin suhteessa 

yhteisöön. Sosiaalinen pääoma liittyy erityisesti resurssien kokonaisuutena yhteiskunnan 

sosiaalisilla kentillä tapahtuvaan luokkavaltataisteluun, eikä se ole niinkään yhdistävä 

tekijä (Riipinen 2008: 59). Yhteisötutkimuksen kannalta merkittävin tutkija aiheen 

ympärillä on yhdysvaltalainen politiikantutkija Robert D. Putnam, joka puolestaan 

lähestyy sosiaalista pääomaa yhteisöllisyyden ja instituutioiden kautta. Hän esittää, että 

sosiaalinen pääoma on yksi näkökulma sosiaaliseen organisaatioon, joka sisältää 

luottamusta, normeja ja verkostoja. Nämä osa-alueet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

ja muutoksessa yhteisön yksilöiden välillä ja sopivissa olosuhteissa ne muodostavat 

kestävän ja vahvan sidoksen yhteisön jäsenien välille. Putnamin aluehallinnon parissa 

Italiassa tekemien tutkimusten mukaan ihmiset ovat sitä halukkaampia toimimaan 

vapaaehtoisesti yhteisönsä hyväksi, mitä enemmän he kokevat saavansa siitä itselleen 

jotain hyötyä tai tyydytystä. Sosiaalisen pääoman merkitys resurssina ja yhteisenä hyvänä 

on Putnamin mielestä aliarvioitu, sillä etenkin pienille yhteisöille sen merkitys voi olla 

hyvinkin suuri (Putnam 1993: 176; Ilmonen 2000: 19–21). Putnam oli myös ensimmäisiä 

aihetta tutkineita henkilöitä, joiden mielestä sosiaalisella pääomalla on kriittinen rooli 

kansalaiselämässä ja – toiminnassa (Dale & Newman 2008: 7-8). 

Sosiaaliset verkostot eivät ole ihmiselle automaattisesti annettuja, vaan ne täytyy 

muodostaa käyttämällä hyväksi ryhmän suhteiden institutionalisoitumista. Yhteisen 

hyödyn tavoittelu ja luottamus luovat käyttökelpoisia resursseja käytettäviksi. Näitä 

resursseja saadaan käyttöön vain, jos yksilöt ovat motivoituneita tuottamaan niitä (Portes 

1998: 4-7). Sosiaalisen pääoman käyttö on aina sidottu johonkin tiettyyn aikaan ja 

paikkaan, jossa ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Se on toimijoille (ihmisille) 

saatavilla oleva resurssi, joka luo heidän paikkaansa merkitystä sekä toimii sosiaalisten 
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suhteiden rakenteena. Sosiaalisen pääoman sisällön monipuolisuus heijastelee 

alkukantaisen sosiaalisen elämän piirteitä; sosiaalista suhdetta (esim. ystävyys) voidaan 

käyttää hyväksi monissa eri tilanteissa. Näihin etuihin liittyy myös aina menetyksiä ja 

riskejä (Adler & Kwon 2002: 17–18; Hyyppö 2011: 15). 

Ruuskasen (2001: 7) mukaan käsite tiivistyy koko laajuudessaan siihen, että yksilö 

voi käyttää vuorovaikutussuhteitaan oman lyhyen tähtäimen edun saavuttamiseen, 

molemmat (tai kaikki) voivat käyttää sitä yhteisen identiteetin ja edun muodostamiseen 

tai ”valistunut rationaalisuus” voi johtaa toimijoiden tavoitteiseen luoda yhteisiä pitkän 

tähtäimen tavoitteita henkilökohtaisten sijaan. Tämän mahdollistaa sosiaalisten 

suhteiden, vuorovaikutuksen ja muiden toiminnan ennustettavuus sosiaalisen ympäristön 

sääntöjen ja normien mukaan. Kyläyhteisöille tyypillinen epämuodollinen 

verkostomaisuus, eli ei-valinnaiset sosiaaliset suhteet siirtävät vastuuta yksilöiden 

osallistumiselle yhteiseen toimintaan (Kaunismaa 2000: 133–134). Yksilöityminen, 

kaupungistuminen ja eriytyneisyyden kasvu ovat pakottaneet ihmiset vuorovaikutukseen 

tuntemattomien kanssa. Tämän vuoksi pysyviin roolimalleihin perustuva käyttäytyminen 

on muuttunut, sillä tuntemattomien käyttäytymismalleja on vaikeampi ennustaa, sillä 

luottamussuhde perustuu luottamuksen lisäksi tuttuuteen (”familiarity”) (Ilmonen 2000: 

12–34). 

Kuten myös muita pääoman muotoja, voi sosiaalista pääomaa kartuttaa ja sen 

mukanaan tuoman tiedon ja vallan avulla luoda vahvempaa asemaa yhteisön 

ulkopuolisten suhteiden verkostossa. Panostamalla sisäisiin suhteisiin yhteisön jäsenet 

voivat vahvistaa yhteistä identiteettiä ja sen seurauksena kasvattaa kapasiteettiaan 

yhteistoiminnan saralla. Tästä on taas hyötyä yhteisön asemassa ulkopuolisiin 

toimijoiden nähden. Näin ollen sosiaalinen pääoma tuottaa arvoa myös erilaisille 

tuottavuustekijöille, sillä esimerkiksi hyvän suhdeverkoston avulla voidaan saavuttaa 

suuriakin taloudellisia etuuksia. Verrattuna muihin pääoman muotoihin (fyysinen ja 

kulttuurinen pääoma), sosiaalinen pääoma vaatii kuitenkin huomattavasti enemmän 

ylläpitoa: sosiaalisia suhteita täytyy jatkuvasti uudistaa ja vahvistaa, jotta ne eivät 

menettäisi merkitystään ja lakkaisi olemasta. Tyypillistä sille on myös sen vahva 

yhteisöriippuvuus: yksittäisen ihmisen on hyvin vaikea päästä hyötymään sosiaalisesta 

pääomasta pelkästään henkilökohtaisella tasolla (vrt. esim. kulttuuriseen pääomaan 

kuuluva tieto) (Adler & Kwon 2002: 21). 
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Tärkein liikkeellepanija ja motivaation lähde sosiaalisen pääoman kohdalla ovat yhteisön 

yhteiset normit. Adlerin ja Kwon:n (2002: 26) mukaan Putnam painottaa nimenomaan 

sellaisia normeja, jotka johtavat suoraan luottamukseen ja luottamuksen arvoisena 

olemiseen. Toiset tutkijat korostavat puolestaan, että pelkästään normin jaettu ominaisuus 

ei ole riittävä tekijä muodostamaan sosiaalista pääomaa. Solidaarisuus on yksi pieniä 

yhteisöjä eniten hyödyttävä sosiaalisen pääoman aikaansaannos. Luja yhteinen normisto 

ja usko yhdistettynä tiiviisiin verkostoihin rohkaisevat luomaan paikallisia sääntöjä ja 

ihmisiä käyttäytymään niiden mukaisesti. Tämä vähentää korkeammalta taholta tulevan 

virallisen säännöstön ja ohjeistuksen tarvetta (Adler & Kwon 2002: 29). Shortall (2008: 

451–452) ehdottaa, että sosiaalisen pääoman kehittyminen nojaa nimenomaan yksilön 

osallistamiseen, sillä se perustuu ihmisten haluun ja kykyyn osallistua. Osallisuudesta, 

luottamuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta kertyvä sosiaalinen pääoma on keskeinen osa 

vallalla olevaa kansalaisyhteiskuntakäsitystä (Yeung 2002: 13). 

Vaikka sosiaalinen pääoma mielletään sosiaalitieteissä lähes yksinomaan 

positiivisia vaikutteita synnyttäväksi käsitteeksi, liittyy siihen myös negatiivisia 

vivahteita. Pääomaa ei voida luoda siten, että sitä pystyisi peruuttamaan tai muuttamaan 

ilman haittavaikutuksia. Vaikeudet yhteisön sisällä saattavat johtaa väkinäisyyteen ja 

ihmisten rasittuvuuteen, mikä taas heijastuu yhteisön elinvoimaisuuteen (Adler & Kwon 

2002: 28-29). Yhteisön verkostot, sosiaalinen kontrolli ja yhteisön sanktiot ovat 

kokonaisuus, josta yksittäiset tekijät voi olla vaikea erotella. Negatiivisia seurauksia 

sosiaalisesta pääomasta ovat esimerkiksi ulkopuolisten syrjäytyminen, ryhmän jäseniin 

kohdistuvat liialliset vaatimukset, yksilölliset vapauden rajoitukset ja normiston 

arvostuksen heikentyminen (Portes 1998: 15). Toisaalta Baron ja Hannan (1994 

Ruuskanen 2001: 29 mukaan) kyseenalaistavat jopa sanan ”pääoma” käytön tässä 

yhteydessä, sillä sosiaalisella pääomalla ei varsinaisessa merkityksessä ole markkinoita 

tai markkinahintaa, eikä se edellytä suoranaisia investointeja. 

Dalen ja Newmanin (2008: 8) mukaan sosiaalisen pääoman teorioita voidaan 

käyttää kestävien yhteisöjen suunnitteluun, mutta sen käyttämisessä täytyy olla 

huolellinen, sillä yhteisöt ovat keskenään erilaisia. Hallinnon tasolta pienempiin 

yhteisöihin suunnitellut vääränlaisten arvojen pohjalta suunnitellut mallit saattavat 

vahingoittaa yhteisössä valmiiksi olevia sosiaalisen pääoman muotoja. Tämä on tullut 

ilmi esimerkiksi alemman tulotason asuinalueiden gentrifikaatioissa, joissa huonompia 
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alueita on pyritty kehittämään uudelleen houkuttelevimmiksi. Väärin toteutettu 

aluesuunnittelu ei jätä tilaa enää esimerkiksi paikallisille rakennuksille, kulttuurielämälle 

tai heikompituloisille asukkaille. Sosiaalinen pääoma täydentää kylän kehittämistä sosio-

kulttuurisilla tekijöillä ja kokoaa muut kylällä vaikuttavat pääoman muodot 

(luontopääoma, fyysinen pääoma ja inhimillinen pääoma) alueen kehittämisen perustaksi. 

Tästä kokonaisuudesta saadaan voimavaroja yhteiseen kehittämistyöhön. Koska 

sosiaalinen pääoma elää nimenomaan verkostoissa ja vuorovaikutuksessa, on se 

jatkuvassa muutoksessa, ja käyttämättömänä se heikkenee menettäen käyttöarvonsa. 

Käytössä vahvistumisen lisäksi sille on ominaista syklimäinen liike, mikä mahdollistaa 

sen positiivista että negatiivista käyttöä (Wall ym. 1998: 311; Hyyryläinen & Rannikko 

2000: 170–172). 

Sosiaaliseen pääomaan, kuten myös seuraavassa kappaleessa esiteltyyn 

yhteisöllisyyteen, liittyy yhteisön jäsenten kyky toimia yhdessä ja toistensa hyväksi sekä 

luottaa toisiinsa. Sen avulla henkilöiden välinen kanssakäyminen ja yhteisön ja yksilöiden 

tavoitteiden toteutuminen helpottuvat. Julkisen vallan vähentyessä ja paikallistason 

vastuun lisääntyessä kanssakäyminen, kansalaisyhteiskunnan toimivuus ja pääoman taso 

merkitsevät entistä enemmän hyvinvoinnin turvaamisessa (Pihlaja 2010: 81). Hyypän 

(2001: 15) mukaan sosiaalinen pääoma ilmenee yhteisössä osallistumisena yhdistys-, 

harraste- ja kulttuuritoimintaan. Kaunismaa (2000: 119) puolestaan ehdottaa, että 

sosiaalista pääomaa luodaan nimenomaan aktiivisessa yhdistystoiminnassa. Suomen 

kylissä on kuitenkin harvoin hahmotettu sosiaalista pääomapotentiaalia, vaikka 

kylätoiminnan kannalta se olisi tärkeää (Aho 2001: 148). 

 

Sosiaalinen pääoma maantieteessä 

Sosiaalinen pääoma on relationaalisuudestaan huolimatta myös maantieteellinen sekä 

alueellinen käsite, sillä kaikki ihmisten välinen toiminta on sidottu paikkaan (Pretty & 

Ward 2001: 209). Westlundin (2006: 66–68) mukaan se ilmenee kansallisella tasolla 

kansalliskulttuurina, aluetasolla alueen mentaliteettina, paikallistasolla paikallishenkenä 

ja –suhteina, yhteisötasolla suhteina, normeina ja verkostoina sekä yksilötasolla 

käyttäytymisenä, asenteina, mielipiteinä ja arvoina. Tässä tutkielmassa mielenkiinto on 

yhteisötason sosiaalisessa pääomassa.  
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Lorenzen (2007: 805) mainitsee, että maantiede vaikuttaa sosiaalisessa pääomassa. 

Vaikka kaikki sosiaaliset suhteet eivät ole riippuvaisia välimatkasta, ovat niiden erilaiset 

tiheät yhteydet riippuvaisessa vuorovaikutuksessa maantieteellisen läheisyyden kanssa ja 

Edward J. Malecki kuvaileekin sosiaalista pääomaa territoriaaliseksi prosessiksi (Malecki 

2012: 1031). Maantieteessä sosiaalisen pääoman tutkimus on keskittynyt rajojen 

määritelmiin, paikan ja territorion rooleihin, skaaloihin, verkostojen luonteisiin sekä 

sosiaalisen pääoman muodostumiseen vaikuttaviin toimijoihin (Rydin ym. 2004: 122-

123). Maantieteellinen ulottuvuus syntyy sosiaaliseen pääomaan niistä merkittävistä 

alueellisista eroista, jotka puolestaan johtuvat erilaisista luonnonmukaisista, kulttuurisista 

ja historiallisista taustatekijöistä (Fengua ym. 2010: 442).  

Radcliffen (2004: 517) mukaan maantieteilijöitä ja sosiaalitieteilijöitä sosiaalisen 

pääoman konsepti on auttanut ymmärtämään yhteyksiä kehittämisprosessin ja poliittis-

sosiaalisten organisaatioiden välillä. Sen vuoksi siitä on tullut tärkeä työkalu 

aluekehittäjille talous- ja poliittisessa maantieteessä sekä kehittämisen maantieteessä. 

Tulevaisuudessa sosiaalisesta pääomasta voi tulla entistä tärkeämpää alekehittämisessä, 

sillä ihmislähtöisyys on osassa maailmaa noussut kehittämistrendiksi 

luonnonmaantieteellisten arvojen heikentyessä (Mohan & Mohan 2002: 196; Fengua ym. 

2010: 442). Curry (2009: 128) huomauttaa, että tällä vuosituhannella esimerkiksi Iso-

Britanniassa sosiaalisen pääoman, ja erityisesti luottamuksen eri tasojen, kautta eriytyneet 

hallinnolliset rakenteet ovat heikentyneet ja paikallisyhteisöt ovat saaneet lisää vastuuta 

paikalliskehittämiseen ja päätöksentekoon. 

Mohan & Mohan (2002: 193) ehdottavat, että siinä missä sosiaalinen pääoma on 

ekonominen, sosiologinen ja poliittinen termi, on se myös vahvasti maantieteellinen 

käsite. Heidän mukaansa tämä on perusteltavissa sillä, että siihen vahvasti liittyvä 

ihmisten välinen vuorovaikutus muokkautuu siinä kontekstissa, missä he elävät.   

Sosiaaliselle pääomalle on ominaista sen esiintyminen eri skaaloissa, kuten esimerkiksi 

paikallisyhteisöjen toiminta sekä paikallisella tasolla samanaikaisesti ulkopuolelta 

tulevien toimijoiden kanssa. Tähän liittyen maantieteessä on tutkittu verkostoja ja 

sosiaalisia suhteita, jotka sallivat toimijoiden liikkumisen ennalta määrättyjen skaalojen 

ulkopuolelle uudenlaisen toiminnan alueille. Sosio-spatiaalisten suhteiden 

skaalautuminen on jätetty kirjallisuudessa vähemmälle huomiolle, vaikka se on 

merkittävä osa monitieteellisiä kehittämisoppeja (Radcliffe 2004: 524). 
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Aluekehittämisessä alueellisten hallintojen menestyminen näyttää olevan pitkälti kiinni 

siitä, miten osallistuvaa ja luottamusta herättävää se on paitsi poliitikkojen ja 

akateemisten, mutta myös kansalaisten kesken. Putnam osoittaa tutkimuksissaan (Mohan 

& Mohan 2002: 193–194), että yleisellä tasolla kansalaisosallistuminen on ollut viime 

vuosina laskussa. Yhteisötoiminnan kannalta sosiaalisella pääomalla on kuitenkin 

edelleen merkitystä, sillä se tuottaa ja kuluttaa paikallisidentiteettiä. Tämä yhdessä 

yhteisöön kuuluvuuden tunteen kanssa mahdollistavat yhteisöllisyyden muodostumisen, 

joka on puolestaan elinehto yhteisöjen toimivuudelle (Riipinen 2008: 65). Yksittäisen 

ihmisen vaikuttamismahdollisuudet ovat kasvaneet, mutta luottamuksen yhteiseen 

tekemiseen on täytynyt säilyä voimakkaana. Kyläyhteisöissä on näiden osa-alueiden 

myötä pystytty uudistumaan, ja tämä kehitys on sekä edellyttänyt että synnyttänyt 

sosiaalista pääomaa (Hyyryläinen 2000: 168). 

 

Yhteisöllisyys 

Ihmisen kyky olla osa yhteisöä on yksi sosiaalista pääomaa synnyttävistä tekijöistä. 

Yhteisöllisyys puolestaan koostuu yksilöiden motivaatiosta ja kyvystä muodostaa 

yhteisöjä, jotka määrittelevät tavoitteensa ja toimivat niiden saavuttamisen eteen (Leana 

& Van Buren 1999: 538). Onyx ym. (2004: 213) ehdottavat, että ilman jäsentensä 

muodostamien verkostojen systeemiä ei ihmisjoukosta voitaisi käyttää käsitettä 

”yhteisö”. Lehtosen (1990: 15–16) mukaan yhteisökäsite vaihtelee ihmismäärän ja 

alueellisen laajuuden mukaan muutamasta henkilöstä maapallon laajuiseksi 

kokonaisuudeksi, jonka perusteena voivat olla esimerkiksi taloudelliset, poliittiset, 

alueelliset ja aatteelliset yhteydet. Usein yhteisö-käsite (eng. community) liitetään 

kuitenkin nimenomaan paikallisyhteisöihin.  

Kyläyhteisö käsitteenä on ollut olemassa jo maatalouden synnyn ajoilta. 

Yhteisöllisyys on perinteisesti koostunut suku- ja heimoyhteisöistä, joissa on vallinnut 

tietyt valtarakenteet ja suhteet toisiin alueellisiin yhteisöihin (Lehtonen 1990: 67). Pienet 

maalaiskylätkin elävät jatkuvassa muutoksessa ollen alttiita ympäristön uhkille ja 

ristiriidoille. Yhteisö on ihmiselle keino puolustautua jatkuvuutta uhkaavia muutoksia 

vastaan. Se määrittyy asumisen määrittämästä ihmisen lähiympäristöstä, mutta 

maantieteellisen rajaamisen lähestymistavan rinnalle on noussut myös käsitys yhteisöstä 
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moraalisena alueena, joka sitoo ihmiset keskenään sosiaalisten suhteiden avulla (Holmila 

2001: 1-3). Maantieteellisessä tutkimuksessa painotetaan sosiaalisten suhteiden 

ilmenemistä tiettynä aikana tietyssä paikassa. Ne ovat sosio-spatiaalisia rakenteita, eli 

sidoksissa aika/tila-kehykseen (Riipinen 2008: 32). Wilson (2008: 599 Wilson 2009: 365 

mukaan) ehdottaa, että paikallisyhteisöt, mukaan lukien kyläyhdistykset, ovat 

maantieteellisen tilansa (esim. kylä tai maaseutupiiri) mukaan määriteltäviä 

vuorovaikutuksellisuuteen perustuvia sosiaalisia systeemejä. Vahva kuuluvuuden tunne 

ja identiteetti ovat suuressa roolissa toiminnassa, jonka pohjana ovat kestävät sosiaaliset 

suhteet.  

Portesin (1998: 3) mukaan sosiaalisen pääoman teorian käyttö 

yhteisötutkimuksessa perustuu siihen, että sen avulla voidaan tarkastella yhteisöä laajasti 

jättäen pois toimintaan liittyvät ikävät ilmiöt, mutta ennen kaikkea sosiaalisessa 

pääomassa viehättää ajatus siitä, että valtaa ja vaikutusvaltaa voi esiintyä nykypäivänä 

myös ei-rahallisessa muodossa. Yhteiskunnallisessa mittakaavassa tämä voi esimerkiksi 

antaa politiikoille mahdollisuuksia ratkaista sosiaalisia ongelmia vähemmillä 

kustannuksilla (Portes 1998: 2-3). Hyvinvointiyhteiskunnassa käsite kytkeytyykin 

pitkälti hyvinvointipoliittisiin kysymyksiin (Nyyssölä 2006: 1). Vahva sosiaalinen 

pääoma on nimenomaan yhteisön omaisuutta, eikä se näyttäydy kenenkään 

yksityisomaisuutena. Tämä johtuu siitä, että sosiaalinen pääoma ”sijaitsee” vain ihmisten 

välisissä verkostoissa ja vuorovaikutuksessa (Coleman 1988 Adler & Kwon 2002: 21–22 

mukaan). Tästä johtuen sosiaalista pääoma ei ole ”asia” vaan prosessi, joka luo alustan 

tiedon ja resurssien vaihdolle (Anderson & Jack 2002 Malecki 2012: 1024 mukaan). 

Putnam jakaa verkostot horisontaalisiin ja vertikaalisiin. Horisontaaliset verkostot 

rakentuvat statuksen ja vallan samanarvoisuudelle ja vertikaaliset epätasa-arvoisuuteen 

perustuviin hierarkia- ja riippuvuussuhteisiin (Kaunismaa 2000: 122). 

Useiden aihetta käsitelleiden tutkijoiden mukaan sosiaalisen pääoman merkitys 

korostuu erityisesti heikompiosaisten yhteisöjen kehittämispotentiaalissa. Köyhien 

ihmisten yhteisössä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että sosiaalinen pääoma toimii 

siltana ulkopuolisilta instituutioilta tulevien kehittämisresurssien ja vähäosaisten 

yhteisöjen välillä. Sosiaalinen koheesio rohkaisee myös tarttumaan 

kehittämistilaisuuksiin rohkeammin ja käyttämään eteen tulevia mahdollisuuksia 

yhteisön hyväksi (Ansari ym. 2012: 815–821). Katajamäki (2001: 49) painottaa teeman 
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merkitystä maaseutupolitiikassa: ”Uuden vuosituhannen maaseutupolitiikan tärkeä teema 

on sosiaalisen pääoman kartuttaminen, koska puuttuva sosiaalinen pääoma estää 

taloudellisen menestyksen. Jos keskitytään pelkästään talouteen ja unohdetaan 

sosiaalinen pääoma, etsitään oikoteitä eikä pysyviä tuloksia tule”. 

Lehtonen (1990: 17) jakaa yhteisöllisyyden idean edelleen alueelliseen, 

toiminnalliseen ja symboliseen yhteisöllisyyteen. Alueellinen yhteisötutkimus tarkastelee 

yhteisöä alueellisesti rajattuna kokonaisuutena, jossa yhteisön toiminta heijastelee 

alueellisia ominaispiirteitä. Ongelmana tässä lähestymistavassa on se, että alueellisuus 

voidaan määritellä yhteisön korvaavaksi käsitteeksi; esimerkiksi kylä ja yhteisö 

vuorovaikutuksellisina tekijöinä tai synonyymeina.  Toiminnallinen yhteisöllisyys syntyy 

ihmisten konkreettisesta yhdessäolosta ja vuorovaikutuksesta ja symbolinen on enemmän 

ideologista yhteisöllisyyttä, jota esiintyy ihmisten tietoisuudessa ja tunteissa. Erityisesti 

harvaan asutulla maaseudulla, jossa ihmisten välinen sosiaalinen ja järjestötoiminta ovat 

vähentyneet toiminnallinen yhteisöllisyys voi kärsiä. Maaseudun yhteisöllisyyden 

romantisointi perustuu perinteiseen maaseutuyhteisöllisyyden idylliin, mutta nykyisin 

maaseudulla toimivaa yhteisöllisyyttä ei voida lähtökohtaisesti pitää vahvempana kuin 

kaupunkilaista. Osassa Suomen kyliä yhteisöllisyyden voi katsoa olevan käytännössä 

vain symbolista (Pihlaja 2010: 77). 

Bolino ym. (2002), Cicourel (1973) sekä Nahapiet ja Ghoshal (1998) ehdottavat, 

että sosiaalisen pääoman muodot ovat rakenteellinen, relationaalinen ja kognitiivinen. 

Rakenteellisella sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan verkostojen ominaisuuksia kuten 

tiiviyttä ja muotoa. Käytännössä tämä ilmenee yhteisön eri jäsenien erilaisina rooleina 

yhteisön sisällä ja roolien vaikutuksista keskenään. Relationaalinen pääoma kuvaa 

puolestaan luottamusta ja ihmisten välisten suhteiden laatua; esimerkiksi perhesiteitä tai 

ystävyyttä. Kognitiivinen sosiaalinen pääoma on taas yhteisen kielen tai erityisten 

merkkien ja merkitysten käyttämistä.  Yhteisön arkielämässä tämä jaottelu tulee esille 

käytännön toiminnassa. Yhteiset tapahtumat, kansalaistoiminta, vapaaehtois- ja 

järjestötyö sekä muu sosiaalinen osallistuminen ovat sosiaalisen pääoman rakenteellinen 

olemus. Relationaalinen ja kongnitiivinen sosiaalinen pääoma on jäsenten välistä 

vuorovaikusta ja luottamuksen kokemusta (Hyyppä 2011: 15). Keräsen (2002: 17) 

mukaan sosiaalinen pääoma rakentuu tiedollisista (osaaminen, tieto, käytännöt ja 

säännöt) sekä identiteettiresursseista (luottamusrakenteet, itsetunto, sitoutuminen ja 
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asema yhteisössä). Kylätoiminnassa se tulee esille erityisesti paikallisen luottamuksen 

kehittämisenä, ylpeytenä, voimavarojen arvioinnissa sekä integraationa. Kylätoiminta 

tarjoaa inspiraatiota ja motivaatiota kehittää sosiaalista pääomaa kestävän kehityksen 

tarpeisiin (Halhead 2006: 608). 

Yhteisöllisyys on maailmanlaajuisesti hyväksytty lähes pelkästään positiivisena 

ilmiönä: se kuvastaa lämmintä ja hyvätahtoista kokonaisuutta sekä yhtenäisyyteen, 

uskollisuuteen ja toistensa tukemiseen pyrkivää sosiaalista fokusta. Beltonin (2012: 286) 

mukaan siihen voi liittyä myös huonoja ulottuvuuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 

ammatillisen tason väliintulo, sosiaalinen ohjelmointi sekä politikointi. Negatiiviset 

vaikutukset halutaan usein kuitenkin sivuuttaa, sillä ihmisten mielissä yhteisöllisyys on 

hyvä asia ja tarpeellinen yhteisöille, sillä sen avulla yksilöiden nähdään lähentyvän ja 

solmivan vahvempia suhteita toistensa kanssa.  

Nykyisessä globaalissa ja rajattomassa maailmassa yhteisöt ovat entistä 

pienemmässä osassa yhteiskuntia universaalilla tasolla. Tämän vuoksi alan parissa 

toimivat tutkijat ja muut työntekijät ovat alkaneet ”rakentaa” yhteisöjä ja vahvistaa 

koheesiota niiden sisällä. Yhteisöjen toiminta ja yhteisöllinen oppiminen ovat nousseet 

keskeisimmiksi teemoiksi muun muassa sosiaalitieteiden alalla (Belton 2012: 286). 

Riipisen (2008: 4) mukaan kulttuurimaantieteellisissä kylätutkimuksissa on korostunut 

asukkaiden sosiaalisten suhteiden ja verkostojen merkitys, sillä maaseutukyliä on 

lähestytty yhteisö-käsitteen kautta. Kansalaistasolla kiinnostus yhteisöjä kohtaan ilmenee 

haluna kuulua johonkin yhteisöön. Erityisesti maaseudulla ja syrjäisimmillä sekä 

huonommin toimeen tulevilla alueilla vahva yhteisöllisyys on alueen ihmisten päämäärä 

ja ehto kehittämistoiminnalle. Pitkät perinteet yhteisölliselle toiminnalle helpottavat 

ihmisten kynnystä osallistua toimintaan toisin kuin kaupungeissa, joissa yksilöllisyys ja 

yksinäisyys voi olla hyvinkin suurta (Belton 2012: 287–288).  

Yhteisöllisyys on yksi Pohjois-Pohjanmaan kylien vahvuuksista. Toisaalta 

aktiivisten kylätoimijoiden vähyys saattaa heikentää yhteishengen ylläpitämistä, mikäli 

kyliltä ei löydy innokkaita henkilöitä järjestämään erilaisia tapahtumia, ja sitä kautta 

saattamaan kyläläisiä yhteen. Kylissä on kuitenkin usein piileviä voimavaroja, joiden 

käyttöönottamisella sosiaalista hyvinvointia ja yhteishenkeä voidaan parantaa (Pohjois-

Pohjanmaan kylät ry 2010: 10). Osallistuminen, osallistaminen ja kansalaissitoutuminen 

ovat olleet tavoiteltavia päämääriä maaseudun kehittämisohjelmissa ympäri Euroopan 
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1990-luvulta saakka (Shortall 2008: 420). Esimerkiksi Oulun Seudun Leaderin (ent. 

JoMMa ry) Paikallisen maaseudun kehittämisstrategiassa 2014–2020 yhteisöllisyys 

nostetaan yhdeksi keskeisimmistä kehittämiskohteeksi. Painopiste on sosiaalisen 

ympäristön ja elämänlaadun kehittämisessä sekä elinolojen parantamisessa ja 

yhteisöllisessä tukemisessa. Yhteisöllisyyttä voidaan kasvattaa harrastustoiminnalla, 

erilaisten yhteisöllisten tapahtumien kautta sekä tuomalla kulttuuria lähemmäksi ihmisiä.  

Erityisesti nuorten osallistumista tapahtumien järjestämiseen ja muuhun 

kehittämistoimintaan pidetään tärkeänä. Toiminta tähtää kylällä asumisviihtyvyyden 

lisäämiseen, henkisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä 

yhteisön verkostoitumiseen (Paikallisen maaseudun kehittämisstrategia 2014–2020, 

2013). 

Suomen kylätoiminta ry:n laatimassa paikallisen kehittämisen valtakunnallisessa 

ohjelmassa 2014–2020 (2014a: 9-15) yhteisöllisyyden vahvistaminen rinnastetaan 

kylätoiminnan sisällön kehittämiseen sekä tehokkaiden ja toisiinsa istuviin työmuotoihin. 

Kun mahdollisuudet hyvinvointiin heikkenevät, korostuu paikallistoimijoiden 

yhteisöllisyyden merkitys laadukkaan elämän ylläpitämisessä. Yhteisöllisyys on siis 

edellytys uuden rakentamiselle. Vaikka sen mittaaminen voi olla hankalaa, on 

yhteisöllisyydellä osoitettu olevan positiivinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja 

yhteiskunnan suorituskykyyn (Pihlaja 2010: 81). Yhteisö ja yhteisöllisyys vahvistuvat 

juuri kriisien ja vaikeiden aikojen kautta: sodat, luonnonmullistukset ja muut 

vastoinkäymiset ovat kautta historian voimistaneet yhteisöjä. Suomalainen ”Talvisodan 

henki” on esimerkki kansallista yhteisöllisyyttä vahvistaneista tarinoista (Nyyssölä 2006: 

5-6). Kylätoiminta on vapaata kansalaistoimintaa, minkä vuoksi sillä on suuri merkitys 

maaseudun yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman ylläpitäjänä ja uudistajana 

(Hyyryläinen ym. 2011: 9). Rahallisesti tuettujen yhteisöllisten hankkeiden avulla 

vahvistetaan näitä ja luodaan kylällä hyvää ilmapiiriä esimerkiksi elinkeinollisille tai 

koulutuksellisille hankkeille (Voutilainen ym. 2007: 26). 

Harjun (2005: 73) mukaan nykysuomessa yhteisöön kuuluvuutta ja 

kuulumattomuutta ei voida erotella. Hänen mielestään menestyksen alusta on yksilöllinen 

yhteisöllisyys, joka antaa mahdollisuuden moniarvoisuudelle ja – kulttuurisuudelle sekä 

erilaisille yhteisöllisyyden muodoille. Maaseudullekin ylettyvät monikulttuurisuuden 

kasvu, elämäntapojen muutokset sekä työ-ja vapaa-ajan joustavuus luovat paineita myös 
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kyläyhteisöjen moniarvoisuuden ja suvaitsevuuden saralle. Yhteisöllisyyttä toteutetaan 

muutoksenkin aikoina kulttuuritoimintaan osallistumisella sekä ottamalla osaa yhteiseen 

tekemiseen (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2010: 28). Oleellista tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi on järjestää tiloja ja tilaisuuksia, joissa ihmiset voivat tavata toisiaan ja 

toimia yhdessä. Niin sanotulla ”leppoisalla puuhastelulla” on paikoin suurikin merkitys 

hyvinvoinnin ja maaseudun elinvoimaisuuden kannalta (Pihlaja 2010: 87). 

 

Kyläidentiteetti 

Yhteisöllisyyden ja sen tunteen yhteydessä voidaan puhua kylähengestä, joka koostuu 

paikan hengestä (vrt. alueen identiteetti/ alueellinen identiteetti, esim. Paasi 2002) ja 

talkoohengestä. Paikan hengellä tarkoitetaan symbolisesti ja kulttuurillisesti tuotettua 

kertomusta kylän hengestä ja talkoohenki on puolestaan sosiaalista ja moraalista 

sitoutumista yhteisöön ja sen parhaaksi toimimiseen.  Kylähenki on nimenomaan yhden 

kylän sisäinen ominaisuus, ja siksi vahvasti sidottu tiettyyn maantieteelliseen paikkaan 

(Hyyryläinen 2000: 112; Kumpulainen 2012: 91–92). 

Maaseudun kehittämisessä kulttuuri ja identiteetti ovat vahvasti sidoksissa 

toisiinsa, sillä paikallisidentiteettiä ei voi ilmetä ilman maaseutukulttuuria. Tämän vuoksi 

paikallisidentiteetin vahvistaminen on esillä myös maaseudun toimintaryhmien 

kehittämisohjelmissa. Kulttuuri synnyttää myös yhteisöllisyyttä, jonka varaan maaseudun 

hyvinvointi ja elinvoimaisuus perustuvat (Niskavirta 2006: 4). Kumpulaisen (2012: 13) 

mukaan yhteisöllisyyttä ei mitata enää maaseudun asukkaiden sosiaalisen epätasa-

arvoisuuden kautta, vaan 2000-luvulla yhteisöllisyydestä on tullut enemmän kulttuurinen 

(Holmila 2003: 31) ja toiminnallinen ilmiö (Rannikko 2009: 5-6). Sen toimivuuden 

kannalta oleellisia käsitteitä ovat yhteistoiminta ja yhteenkuuluvuuden tunne, joiden 

perustana on paikallisidentiteetti (Riipinen 2008: 5). Pihlajan (2010: 81) mukaan 

paikallisidentiteetin kokemus vaikuttaa yhteisöllisyyden muodostumiseen ja 

vahvistumiseen. Yhteisöllisyyttä on se, että yhteisön jäsenet tuntevat olevansa osallisina 

siihen, mitä kylässä tapahtuu.  Maaseudun elinkeino-, väestö- ja kuntarakenneuudistukset 

ovat muuttaneet ihmisten käsitystä omasta identiteetistään, mutta kuuluvuuden tunteella 

omaan yhteisöön on tärkeä merkitys omaan ankkuroitumiseen yhteiskuntaan.  
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Vestrum (2014: 620) puhuu yhteisöpääomasta, joka koostuu yhteisössä vallitsevista 

kaikista muista olemassa olevista pääomista. Tämän kokonaisuuden huomioon ottaen 

yhteisön on mahdollista kehittyä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Kumpulaisen (2005: 55) mukaan kylähenki on koko kylätoiminnan moottori, jota ilman 

kylät eivät pysy elossa. Kulttuuriperintöä, hyvinvointia ja virkistäytymistä ei tuoteta enää 

pelkästään yksin yhteisön hyväksi, vaan osansa saavat myös kesämökkiläiset, matkailijat 

ja muut kylällä vierailevat. Yhteistyö on ollut aina kylien elinvoimaisuuden elinehto ja 

nykymuotoisen vapaaehtoistoiminnan voidaan katsoa syntyneen juuri naapuriavun 

täyttämissä maaseutukylissä (Hyyryläinen 2000: 161, Harju 2005: 73). 

Talkoo- ja vapaaehtoistoiminta perustuu aktiivisen kansalaisuuden ideaan, joka 

ilmenee osallistumisena, toimintana ja vaikuttamisena omassa yhteisössä ja 

yhteiskunnassa. Ihminen on sosiaalinen olento, joka haluaa kokea osallisuutta ja kuulua 

yhteisöön (Harju 2005: 67–69). Talkootoiminta on itsessään sosiaalinen kokonaisuus: se 

perustuu ihmisten väliseen luottamukseen ja siinä rakennetaan yhteisiä tavoitteita sekä 

vuorovaikutusverkostoja. Työn tavoite on yhteinen hyvä, ja sen toteutumisen 

takaamiseksi tarvitaan sekä virallisia että epävirallisia toimintasääntöjä. Kehittämistyön 

motiivit oletetaan olevan yhtäläiset kyläläisten kesken, mutta esimerkiksi muuttuva 

toimintaympäristö tai hankerahoitus voi luoda haasteita pyyteettömään ja 

sitoutuneisuuteen perustuvaan talkookulttuuriin (Hyyryläinen 2000: 164–165). 

Paikallistason vapaaehtoistyöllä on erityinen merkitys ikääntyvän väestön alueilla, joissa 

voittoa tavoittelemattomat järjestöt, erilaiset ryhmät ja perheet luovat toiminnallaan 

perustan vanhemman väestön hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin osallistua 

kehittämistyöhön. Talkootoiminnan voidaan katsoa olevan eräänlainen muutoksen 

barometri: mitä tehokkaammin toimijat toimivat yhdessä sitä todennäköisemmin 

maaseudun ongelmia pystytään ratkomaan (Skinner ym. 2007: 120–127). 

Edellytyksenä vapaaehtoiselle kehittämistoiminnalle on paikkasidoksen synty ja 

siitä kehittyvä yhteisöllisyys. Paikallinen kulttuuri, paikallishistorian ja kulttuuriperinnön 

vaaliminen ja tuottaminen ovat osa tätä kehitystä. Juhlat ja tapahtumat taas rakentavat 

suoraan viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä erityisesti paikan ja tilan tuottamisen kautta. 

Kulttuuriin liittyvillä asioilla rakennetaan paikkaa, jonka kehittämiseksi konkreettisesti ja 

symbolisesti tarvitaan tahtoon perustuvaa aktiivista kylätoimintaa. Tahtotila muodostuu 
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paikkasidoksesta ja yhteisöllisyydestä, ja siinä korostuu paikalliskulttuurin ja eletyn tilan 

merkitys kyläläisten aktiivisuuden takaamisessa (Kumpulainen 2012: 110–138). 

Yhteisön elämä on sidoksissa myös sen ilmentämiin merkityksiin kulttuurin ja 

toimintatapojen saralla. Traditiot, kuten tapahtumat ja juhlallisuudet ilmentävät juuri 

yhteisön identiteettiä. Usein paikkaan perustuvat yhteisöt ovat homogeenisia, jolloin 

myös identiteetti on muodoltaan yhtenäinen (Barrett 2014: 9-11).  Kyläidentiteetin 

vahvistamiseksi maakunnallinen kyläohjelma ehdottaa mm. kylähistoriikin 

kirjoittamista, kulttuuritapahtumien (kyläviikko, kyläpäivät, kylätapahtumat jne.) 

aktiivista järjestämistä ja mahdollisesti hankkeistamista, yhteistyötä kotiseutuyhdistysten 

kanssa sekä kulttuurisen harrastetoiminnan ja kotiseututietoisuuden lisäämistä erilaisin 

keinoin (Pohjois-Pohjanmaan kylät ry. 2010: 22). Paikallinen kyläkulttuuri tuottaa 

vahvaa paikan kokemusta, paikallista identiteettiä ja paikkasidosta, mikä on keskeistä 

vastuullisen yhteisön rakentumiselle (Kumpulainen 2012: 32–39). Tiettyyn tilaan 

mielletyn paikallisyhteisön voidaan katsoa muodostavan suhteiden ryhmittymän kautta 

aika-tilan, joka ilmenee paikkakäsityksenä ja paikan erityisyytenä. Tästä juontaa juurensa 

myös paikallisyhteisöjen nostalgia (Massey 2008: 123–124).  

Paikallinen identiteetti ja arvot kuuluvat keskeisesti kyläkulttuuriin, ja ne ilmenevät 

jaetun symboliikan, maaseutumaiseman, kulttuuriperinnön ja yhteisöllisyyden kautta. 

Paikalliseen toimintaan liittyvien käytäntöjen kautta kylä kehittää kulttuuriaan paitsi 

kylän sisällä, myös sieltä ulospäin. Kulttuuritoiminta on vahvasti kytköksissä sekä 

yksilöiden hyvinvointiin että koko kylän elinvoimaisuuteen ja se tuottaa kokemuksia ja 

elämyksiä, jotka vaikuttavat paikan ja paikallisuuden kokemiseen sekä sitä kautta 

rakentaa paikallista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä (Kumpulainen 2012: 129). Erilaiset 

tapahtumat vahvistavat kyläläisten me-henkeä ja kyläidentiteettiä. Pohjois-Pohjanmaan 

kyläohjelman 2011–2014 mukaan "kyläkulttuuri pitää sisällään myös asukkaiden 

kulttuuri-identiteetin, joka tarkoittaa muun muassa omien juurien tunnistamista ja 

tunnetta kuulumisesta johonkin omalta tuntuvaan, samoja kokemuksia jakavaan 

paikallisyhteisöön. Monet ansiokkaat kyläsuunnitelmat ja -historiikit pohjautuvat 

vahvaan, kyläidentiteetistä voimansa saavaan vapaaehtoistyöhön" (Pohjois-Pohjanmaan 

kylät ry. 2010: 24). Kyläidentiteetin käsite näyttää olevan hyvin moniulotteinen ja sille 

on olemassa lukuisia synonyymeja. 
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Juuret ja juurtuminen  

Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelmassa Kaikkien kylässä 2011–2014 (2010) mainitaan 

identiteetin yhteydessä juurten ja juurtumisen käsitteet. Ne ovat osaltaan tärkeässä osassa 

tässä tutkielmassa, kun yksi kyselyn kohderyhmistä on mahdollisesti lapsuutensa ja 

nuoruutensa Livon kylällä viettäneet ihmiset. Mikäli kyselyn tulokset osoittavat näiden 

ihmisten käyvän säännöllisesti kylällä järjestettävissä tapahtumissa, voidaan juurien 

tunnistamista pitää yhtenä syynä tulla käymään kylällä. Toisaalta juuret ja juurevuus 

voidaan liittää itse tapahtumaan ja sen perinteisiin ja ainutlaatuisuuteen. Esimerkiksi 

Ilmonen ym. (2010: 24–25) esittää juurevuuden käsitteen siten, että kylätapahtuma voi 

perustua johonkin paikalliseen historiaan ja identiteettiin. Näin ollen tapahtumasta tulee 

kylää kuvaileva, ainutlaatuinen ja siten muista tapahtumista selvästi erottuva. 

Juurtumisella (embeddedness) tarkoitetaan prosessia, jossa ihminen tulee osaksi 

sosiaalisia rakenteita, ja joka vahvistaa siteitä ja luottamusta yhteisön jäseniin. Näin ollen 

prosessi kasvattaa sosiaalista pääomaa (Vestrum 2014: 260). Niskavirran (2006: 4) 

mukaan kulttuurilla on merkittävä rooli alueelle juurtumisessa, sillä se toimii ikään kuin 

liimana sitoessaan asukkaita yhteisöönsä. Paikallisilla tapahtumilla voidaan vahvistaa 

juurien tunnistamisen lisäksi spatiaalista kuuluvuuden tunnetta eli tunnetta kuuluvansa 

tiettyyn paikkaan. Yhteinen historia tuo ”ulkopuolisetkin” osaksi yhteisöä tapahtuman 

ajan (Ekman 1999: 289). Tyypillinen kylän toimintaan väliaikaisesti osallistuva ryhmä 

on kakkoskodin omistajat eli mökkiläiset. He pakenevat maaseudun idylliin arkensa 

rutiineja ja stressiä tavoittaakseen autenttisen luontokokemuksen sekä pienen yhteisön 

yhteisöllisyyden kokemuksen. Toinen tärkeä syy on ns. ”koti-ikäväpaikallisuus” eli 

mökkeilyn perimmäinen syy on perheen perinteiden jatkuvuus ja kokoontuminen 

sukulaisten ja ystävien läheisyyteen. Pohjoismainen mökkeilykulttuuri perustuu 

nimenomaan tähän perhekokemukseen ja juurien ylläpitoon (Huijbens 2012: 335–349). 

Juurtumisen käsite on monimutkainen rakenteellinen kokonaisuus, jonka alle 

voidaan yhdistää toisiinsa intressit, normitus ja identiteetti. Usein yksi näistä käsitteistä 

dominoi tietyssä tilanteessa muokaten kahden muun ominaisuuksia eli jossain 

tapauksessa esimerkiksi intressit muuttavat normeja ja identiteettiä, joissain tapauksissa 

identiteetti on vallitseva ominaisuus ja joissakin normisto on vallitseva jättäen muut osat 

taustalle (Kramer ym. 2011: 509–510 ). Paikallisen yhteisön perusta on kylän juuret, 
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joiden kautta menneisyyden tapahtumat tulevat dokumentoinnin välityksellä osaksi 

nykyisyyttä (Hobsbawn 1983: 9; Tuan 1977: 174). Juurevuutta ilmentävät kyläkirjat ovat 

suosittu esimerkki tulevaisuuden sukupolville jaetun menneisyyden tietoisuuden 

jakamisesta virallisen historian lisäksi. Kylien ja kylätoiminnan tulevaisuuden kannalta 

merkittävää on kulttuuriperinnön ja identiteetin yhteytenä ilmenevä kotiseuturakkaus, 

joka ikään kuin velvoittaa rakentamaan kylää myös jatkossa (Kumpulainen 2008: 53). 

 

 

TUTKIMUSALUE LIVO  

Livon kylä sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa Pudasjärven kaupungissa. 

Pudasjärven keskustaan nähden Livo sijoittuu noin 30 kilometriä Ranuan ja Rovaniemen 

suuntaan (kuva 1) harvaan asutulle maaseudulle, joka on tyypillistä Itä- ja Pohjois-

Suomessa. Mitä syrjäisemmäksi kaupungeista, niiden läheisestä maaseudusta ja 

ydinmaaseudusta mennään, sitä heikommin maatalous on edustettuna, sitä vähemmän 

palveluja on tarjolla ja sitä voimakkaammin väestömäärä laskee (Hyyryläinen ym. 2011: 

16). Vakituisia vuoden ympäri asuvia asukkaita kylällä on noin 200. Ansiokkaan 

kylätoiminnan vuoksi Livo on valittu Pohjois-Pohjanmaan kyläksi vuosina 2003 ja 2013. 

Vuosina 2004 ja 2014 kylä osallistui myös valtakunnalliseen Vuoden kylä-kilpailuun. 

Vuonna 2004 Livo ei sijoittunut neljän palkitun joukkoon, mutta vuoden 2014 kilpailun 

tuloksena oli ensimmäinen kunniamaininta eli toinen sija (Törmänen 2014a). 

 
     Kuva1. Kartta Livon sijainnista. 
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Kylän historian voidaan katsoa alkaneen jo 1600-luvulla, jolloin kyläryhmän 

muodostaneiden neljän kantatilan, Juutisen, Puhakan, Illikaisen ja Nissin, talot ja tilukset 

merkittiin ensimmäisen kerran verokarttaan. Perinteiset elinkeinot ovat olleen kylät 

elinehto jo vuosisatojen ajan. Livolaiset ovat hankkineet elantonsa pääosin 

metsästyksellä, kalastuksella, maanviljelyllä, karjan- ja poronhoidolla. Kylällä on 

toiminut myös perinteisiä suomalaisia ammatinharjoittajia, kuten seppiä, tervanpolttajia, 

käsityöläisiä, parantajia, renkiä, piikoja, vaattureita, savottatyömiehiä, kätilöitä ja 

kauppiaita. Yhdistys- ja osuustoimikunta Livolla alkoi 1900-luvun alussa 

yhteistoiminnan tarpeesta muodostuen kylien elinkeinojen ja elinmahdollisuuksien 

kehittämisen voimavaraksi. Tämän lisäksi yhteistoiminnalla oli suuri merkitys sosiaalisen 

elämän ja virkistäytymisen kannalta. Nykymuotoisen kylätoiminnan keskus Livon koulu 

perustettiin vuonna 1917 ja se ehti toimia kyläkouluna vuoteen 1993 saakka, jolloin sen 

toiminta lopetettiin (Taskila 1998). 

Livon kulttuurimaisema on maisemaltaan hyvin perinteinen suomalainen 

maaseutumainen kulttuurimaisema (Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014–2020: 

48–49), sillä se koostuu kylän läpi virtaavan Livojoen läheisyydessä kohoavan harjun 

ympäristöön rakennetuista maalaistaloista, navetoista ja aitoista. Muutamalla tilalla 

harjoitetaan edelleen maataloutta, joten kesäisin maisemaa täydentävät pelloilla 

laiduntavat lehmät. Kulttuurimaiseman ja ympäristön suojelu on kyläläisille tärkeää, ja 

sitä toteutetaan talkoovoimin. Joentörmää raivataan ja kulotetaan keväisin, jotta 

pusikoituminen pysyisi hallinnassa. Pitkospuiden ja lintutornin rakentamisilla Vastasuon 

Vitikkosaareen haluttiin helpottaa kyläläisten tutustumista soihin, sillä ne kuuluvat 

olennaisesti Livon maisemaan. Suot ovat kyläläisille tärkeitä ja yhteisellä vaikuttamisella 

pyritään säilyttämään Livojoen valuma-alue turvetuotannolta vapaana (Törmänen 

2014b). 

Livon kylän toimintaa ylläpitävä ja koordinoiva Kyläyhdistys Livokas ry (ent. 

Livojoen maamiesseura ry) perustettiin vuonna 1926. Nimi vaihdettiin ja ensimmäinen 

kyläsuunnitelma julkaistiin vuonna 2001. Vuonna 2015 Livokas ry:n puheenjohtajana 

toimii Ari Puhakka (Livokas ry. 2015). Kyläyhdistyksen lisäksi Livolla toimii muitakin 

aktiivisia yhdistyksiä, kuten Livon Nuorisoseura, Livon metsästysseura, Livon maa- ja 

kotitalousnaiset, Livon jakokunta, Livon yhteisen alueen osakaskunta, Livon 

vesiosuuskunta ja Livon Rauhanyhdistys. Yhdistykset järjestävät kylällä erilaisia 
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tapahtumia ja toimivat tiiviissä yhteistyössä hyödyntäen jokaisen erityistaitoja 

kylätoiminnan kehittämisessä (Törmänen 2014a). Suuri kehityksen vaihe käytännön 

kylätoiminnassa tapahtui vuonna 2002, jolloin kylätalona toimivalle Livon koululle 

perustettiin (kesä)kioski, suoramyynti, kirpputori ja kirjasto. Kylätaloa ja sen ympäristöä 

on kehitetty jatkuvasti työn edelleen jatkuessa (Törmänen 2014b). Vuonna 2006 

Pudasjärven kaupunki myi koulun Livokas ry:lle (Livon Sanomat 1/2006). Käytännön 

toimintaa kylätalolla pyörittävät palkkatuella palkatut työntekijät, joita on vuosina 2001–

2014 ollut 38 henkilöä. Tämän lisäksi hankkeisiin on työllistynyt 15 henkilöä (Törmänen 

2014b). 

Livon kylä toimittaa kolmesti vuodessa ilmestyvää Livon Sanomat- nimistä lehteä, 

jota jaetaan 148 talouteen. Noin puolet tilauksista toimitetaan jonnekin muualle Suomeen 

(Törmänen 2014b). Livon sanomissa ilmoitetaan kylän tulevat tapahtumat, ja se onkin 

tehokas tapa tuoda tapahtumat tietoon paitsi kyläläisille myös ulkopaikkakuntalaisille. 

Tämän lisäksi lehdessä raportoidaan yksityiskohtaisesti kylällä järjestetyistä tapahtumista 

muiden kylään liittyvien juttujen ohella. Kylä tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan 

myös Facebook-sivuillaan.  

 

Livon kylätapahtumat  

Kylätapahtumat keskittyvät Livolla vuodenaikojen tarjoamien mahdollisuuksien ja 

kansallisten juhlien ympärille, mutta niihin on sisällytetty myös Livon kylälle ominaisia 

ja tärkeitä asioita. Livolla järjestetään viikoittain erilaisia tapahtumia, kuten kuntopiiriä, 

käsityöiltoja ja nuortenkerhoja, mutta viikoittain järjestettävät tapahtumat ovat kuitenkin 

hyvin pienimuotoisia, minkä vuoksi ne eivät ole osa tätä tutkielmaa. Niin ikään lapsille 

ja nuorille järjestettävä kesäleiritoimintaa ei ole laskettu mukaan tutkielmaan, sillä 

aineistonkeruumetodina käytettävä kysely on suunnattu yli 16-vuotiaille. Tässä 

tutkielmassa keskitytäänkin laajempiin, säännöllisesti noin kerran vuodessa 

järjestettäviin tapahtumiin, joista on helpompi tunnistaa kulttuuritapahtumien 

erityispiirteitä.  

Suomalaisille maaseutumaisille kulttuuritapahtumille tyypillisesti (Ilmonen ym. 

2010: 11) myös Livon kylällä järjestettävät tapahtumat pohjautuvat tiettyyn 

vuodenaikaan, juhlaan tai omaperäiseen ideaan. Tällaisia Livolla järjestettyjä tapahtumia 
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ovat muun muassa koulun entisten oppilaiden juhlat, Hirvenmehtuun avajaiset, 

Ikäihmisten lomapäivät, Juhannuskokko, Karhunveistoviikko, Kauneimmat joululaulut 

joulupuurolla, Kesän aloitushartaus Livon koululla, Kesäpäivät, Kuutamotapahtuma, 

Lentopallon kyläsarja, Onkikilpailut, Pilkkikilpailut, Pöllinheiton SM-kilpailut (kuva 2), 

Tanssit seurojentalolla/Ruostehovilla, Uuden vuoden vastaanottajaiset, Vappuhulinat, 

Virikepäivät sekä Äitien-/isäinpäiväjuhlat. Yleisten tapahtumien lisäksi kyläkoululla 

järjestetään useita yksityistilaisuuksia, kuten sukujuhlia ja merkkipäiviä (Törmänen 

2014b, Livon sanomat 2002–2014). 

Oleellista Livolla järjestettävissä tapahtumissa on yhteistyö paitsi kyläläisten, myös 

kylällä toimivien järjestöjen välillä. Kyläseura ja Livon yhteisten alueiden osakaskunta 

järjestävät vuosittain kesäpilkin MM-kisojen yhteydessä onkikilpailut ja Livon 

metsästysseuran kanssa toteutetaan hirvenmetsästyskauden avajaiset nylkynäytöksineen 

hirvikodalla. Kyläseura, Livon metsästysseura ja Pudasjärven riistanhoitoyhdistys ry 

järjestävät kesäisin nuorten eräleiriä, Oulunkaaren seutukunnan vanhuspalveluiden ja 

Lapin Nuorison Liiton ry:n kanssa toteutetaan ikäihmisten päivätoimihanketta. Vinkkejä 

toimintaan haetaan vastavuoroisesti myös lähikylistä (Törmänen 2014a). Edwardsin ym. 

(2000: 10) mukaan yhteistyö onkin lisääntynyt maaseudulla erilaisissa skaaloissa, 

ajanjaksoissa, tavoitteissa ja eri sektoreiden välillä. Yhteistyötä tehdään hallinnolliselta 

tasolta aina yhteisön sisällä yksittäisten toimijoiden välillä. 

Tapahtumista on poimittavissa kolme erityisen merkittävää tapahtumaa niiden 

näkyvyyden ja houkuttelevuuden perusteella. Yhteistyössä ITE-taiteilijoiden kanssa 

järjestettävä Karhunveistoviikko järjestettiin ensimmäisen kerran Livon koululla kesällä 

2007 (Livon Sanomat 2/2007) ja siihen ovat vuosien varrella osallistuneet 

moottorisahaveistämisen Suomen huiput. Vuonna 2011 tapahtuman yhteyteen liitettiin 

Pöllinheiton MM-kilpailut (Livon Sanomat 2/2011), jotka molemmat siirrettiin 

Superpäivän yhteyteen kesällä 2013 (Livon Sanomat 2/2013).  
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Kuva 2. Pöllinheiton SM-kilpailujen naisten sarja Livon Superpäivänä 2014. Kuva: Laura Kojo 14.6.2014. 

 

Kesäpäivien nimellä alun perin järjestetty kyläpäivä sai alkunsa kyläyhdistyksen 

perustamisvuonna 2001. Kesäpäivät olivat uudestaan henkiin heränneen kyläyhdistyksen 

ensimmäinen tapahtuma, jonka se järjesti. Tällä ”testitapahtumalla” oli suuri merkitys 

kyläyhdistykselle, sillä sen onnistuminen oli ehto myös muun kylätoiminnan 

kehittämiselle. Yli 200 henkilöä osallistui kesällä 2001 Kesäpäiville, mikä takasi sen 

vuosittaisen järjestämisen myös jatkossa, unohtamatta muun kylätoiminnan 

menestyksekästä kehittämistä (Törmänen 2015).  

Kahden viimeisen vuoden ajan kesätapahtuma on kulkenut nimellä Superpäivä, 

johon on liitetty useampia tapahtumia, kuten Pöllinheiton SM- kilpailut, kyläkoulun 

lopettamisvuodesta 1993 kymmenen vuoden välein järjestettävät Entisten oppilaiden 

juhlat (Livon Sanomat 2/2013) sekä lentopallon kyläsarja (Livon Sanomat (1/2013). 

Ensimmäinen Pudasjärven lentopallon kyläsarja pelattiin jo vuonna 1953 ja lähes 

viisikymmentä vuotta myöhemmin vuonna 2002 kyläsarjaa alettiin järjestää 

säännöllisesti vuosittain samana viikonloppuna Livon Kesäpäivien kanssa (Livon 

Sanomat 2/2012).  
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TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään tutkielmassa käytetyt aineistot ja menetelmät. Aineistona 

toimivat Livon kylällä asuville, asuneille ja kesävieraille suunnattu kyselyaineisto sekä 

Livon kyläyhdistyksen Livokas ry:n maakunnalliseen ja valtakunnalliseen Vuoden kylä- 

kilpailuihin lähettämät kilpailuhakemukset. Pääasiallisina tutkimusmenetelminä 

aineistoa analysoidaan kyselymenetelmin sekä tekstianalyysin avulla. Luvun rakenne 

koostuu ensimmäisen pääkappaleen 6.1. alla esitetystä aineiston esittelystä, kuvauksesta 

ja keräämisestä. Toisessa pääkappaleessa 6.2. esitetään tutkielmassa käytetyt menetelmät 

ja kappaleessa 6.3. aineiston analysointi sisältäen itsearvioinnin sekä kriittisen 

itsearvioinnin tutkielman toteuttamista kohtaan. 

 

Aineisto  

Tämän tutkielman aineisto koostuu kyselystä (primaariaineisto) sekä valmiiksi täytetyistä 

kilpailuhakemuksista (sekundaariaineisto). Kysely ja dokumentteihin perustuva tieto ovat 

yleisiä laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ja niitä voidaan käyttää 

erikseen, yhdessä tai yhdistellen (Tuomi & Sarajärvi 2013: 71). Aineisto on 

kvalitatiivisen analyysin mukainen, jonka vuoksi sen analysointiin on käytetty laadullisia 

menetelmiä. Kvantitatiivisia eli määrällisiä menetelmiä on käytetty kyselyn yhteydessä 

luomaan vertailuluokkia kvalitatiivisten menetelmien tueksi sekä numeraalisen datan 

analysointiin. Hirsjärven ym. (2010: 136–137) tällainen menetelmien käyttö rinnakkain 

on suotavaa, sillä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välille ei voida aina vetää 

selvää rajaa. 

Kvalitatiivinen tutkimustraditio pyrkii ymmärtämään sosiaalisen maailman ja 

ihmiselämän ulottuvuuksia. Se lähtee oletuksesta, että tutkittavat yhteisöt koostuvat 

yksilöistä, joiden subjektiivinen elämismaailma koostuu sosiaalisesta, kulttuurisesta sekä 

historiallisesta taustasta. Laadullisella tutkimuksella pyritään erityisesti selvittämään 

tutkittavan kohteen toiminnan tarkoitusta ja kontekstia (Fossey ym. 2002: 717–723). 

Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista, tapaukset ainutlaatuisia, kohdejoukko 

tarkoituksenmukaisesti valittu ja tutkimussuunnitelma voi muuttua tutkimuksen edetessä. 

Tutkimus edellyttää laadullisten metodien käyttöä aineistovaiheessa (Hirsjärvi ym. 2010: 

164).  Tässä tutkielmassa käytetty kysely on survey-kysely eli kohdehenkilöiden 
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muodostamasta otoksesta kerätään standardoidusti haluttu tieto. Sen voidaan katsoa 

olevan kvantitatiivinen menetelmä, sillä analysointi tapahtuu lähtökohtaisesti 

kvantitatiivisin menetelmin (Hirsjärvi 2010: 193). Tämän tutkielman kysely painottuu 

yhtälailla avoimiin kysymyksiin, joiden analysointiin käytetään kvalitatiivisia 

menetelmiä. Tutkimusmenetelmän valinta on perusteltavissa lisäksi sillä, että kyselyyn 

vastaajien joukko oli tarkoituksenmukaisesti rajattu käyttämättä 

satunnaisotantamenetelmiä eikä vastausten määrä ollut oletettavastikaan kovin suuri. 

Teksti- ja kuvamuotoisia kilpailuhakemuksia on aineistossa kaksi, joten käytettävä 

menetelmä on tässä tapauksessa tekstianalyysi. Hirsijärven ym. (2008: 160) mukaan yllä 

esitetyt seikat ovat tyypillisiä juuri laadulliselle tutkimukselle. Tässä kappaleessa 

esitellään ensin aineiston kuvaus, jonka jälkeen kuvaillaan aineiston keräämisprosessi. 

 

Aineiston kuvaus 

Kysely kerättiin pääosin printatuilla ja sähköiseen kyselytyökalu Webropoliin ladatulla 

kyselylomakkeilla (liite 1) Livon kyläpäivillä kesäkuussa 2014, mutta kylätalolla 

vierailleiden oli mahdollista vastata kyselyyn elokuun puolenväliin 2014 saakka. 

Vastauksia saatiin 43 ja ne muodostavat toisen osan tämän tutkielman empiirisestä 

aineistosta. 

Kyselylomake koostuu viidestä A4-sivusta ja 12 kysymyksestä. Ensimmäiset neljä 

strukturoitua kysymystä käsittelevät vastaajan taustatietoja. Kysymykset viisi ja kuusi 

ovat suunnattu Livolla ei-vakituisesti asuville, ja niissä tiedustellaan kylällä 

vierailutiheyttä ja kylätapahtumien vaikutusta vierailukertoihin. Tapahtumien määrää ja 

laatua, osallistumista sekä mielipidettä kylähengestä, -historiasta ja – kulttuurista 

mittaavat seuraavat kaksi kysymystä, joissa vastaaja ympyröi mielipidevaihtoehdoista 

sopivimman. Viimeiset neljä ovat avoimia kysymyksiä, joiden avulla tahdottiin tietää 

vastaajan näkemys kylätapahtumien kehittämiseen, kylällä viihtymiseen ja kylähenkeen 

sekä yhteisöllisyyteen. Kyselyyn osallistuneista 43 vastaajasta miehiä oli 15 (36 %) ja 

naisia 28 (64 %). Vastaajien keski-ikä oli 41 vuotta, josta alle 30-vuotiaiden osuus oli 

38,1 %, 30–55 vuotiaiden osuus 35, 7 % ja yli 55-vuotiaiden osuus 28,8 %. Nuorin 

vastaaja oli 16- vuotias ja vanhin vastaaja 83 vuotias. Webropol- internetpalvelussa 

olleeseen lomakkeeseen vastasi 12 (28 %) henkilöä, joista alle 30 vuotiaita oli kaksi 

(17 %) ja 30–55 –vuotiaita kymmenen (83 %). Yli 55-vuotiaista kukaan ei vastannut 
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kyselyyn Webropolissa. Livon kylällä pysyvästi vuoden ympäri asuvia kyselyyn 

vastanneista oli 8 henkilöä (16,9 %). Kylän entisiä asukkaista vastaajia oli 14 (32,6 %), 

muualta kotoisin olevia kesäasukkaita 15 (34,9 %) ja ”muu, mikä?” vaihtoehdon 

valinneita 5 (11,6 %). Näitä olivat muun muassa muiden kyläyhdistysten jäsenet, entisten 

asukkaiden puolisot ja muut satunnaiset vierailijat. Töissä käyvä oli kyselyyn 

vastanneiden pääasiallinen toimi; 53,5 % eli 23 henkilöä ilmoitti työskentelevänsä. 

Opiskelijoita vastaajista oli 7 (16,3 %), työttömiä yksi (2,3 %), eläkeläisiä 9 (20,9 %) 

henkilöä sekä ”muu”-vaihtoehdon valinneita 2 (4,7 %). Yksi vastaajista ei ilmoittanut 

ikäänsä, asumistilannettaan eikä pääasiallista tointaan. 

Toinen puoli aineistosta ovat kyläyhdistyksen lähettämät kilpailuhakemukset 

Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2013- sekä Vuoden kylä 2014 kilpailuihin. Tällä tavoin 

tutkielmaan saatiin myös kyläyhdistyksen näkemys samoista teemoista. Lomakkeet on 

täytetty kyläyhdistyksen toimesta Pohjois-Pojanmaan liittoon ja Suomen Kylätoiminta 

ry:lle 20.9.2013 ja 28.1.2014, ja hakemukset on täytetty valmiisiin lomakepohjiin ja 

niiden liitteenä oli kyläsuunnitelma sekä muuta kylästä tuotettua materiaalia. Hakemukset 

on käsitelty tutkielmassa kokonaisuuksina, mutta painotus on kylän tapahtuma- ja 

yhteisöpuolella. Järjestöjen laatimat hakemuskaavakkeet ovat keskenään hyvinkin 

samankaltaiset. Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2013-kilpailuhakemuksessa 

ensimmäiset kysymykset (4 kpl) käsittelevät kylän perustietoja, hakemuksen lähettäjän 

yhteystietoja, kyläsuunnitelmaa ja Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n jäsenyyttä. Avoimissa 

kysymyksissä (4 kpl) kysytään kyläyhdistyksen omaa näkemystä oman kylän 

valintaperusteista, kolme viimeisintä voimannäytettyä viimeisen viiden vuoden sisällä, 

tiedotustoiminnan järjestämistä ja yhteistyön määrää ja laatua sekä kylän sisäisten 

toimijoiden että naapurikylien välillä. 

Valtakunnallisen Vuoden kylä-kilpailun hakulomake (liite 2) noudattelee samaa 

kaavaa, tosin laajemmassa mittakaavassa. Kysymyksiä hakulomakkeessa on yhteensä 20. 

Perustietojen jälkeen hakemuksessa halutaan tietää kylällä toimivat järjestöt sekä 

tarkemmin kyläsuunnitelman laadintaprosessista, toteutumisesta sekä seurannasta. 

Seuraavat kysymykset käsittelevät kylän osallistumista kuntarakenneuudistukseen ja 

yhteistyötä kunnan kanssa sekä maakunnallisen kilpailun tapaan merkittävimpiä 

voimannäytteitä sekä yhteistyöhankkeita viime vuosilta. Viestintään ja tiedotukseen sekä 

kylällä tapahtuvaan yhteistyöhön liittyvät kysymykset sisältyvät myös valtakunnalliseen 



51 

 

kyläkilpailuhakemukseen. Erona ovat kuitenkin tarkentavat kysymykset: esimerkiksi 

yhteistyökuviot halutaan tietää kyläläisten, toisten kylien, kunnan, Leader-ryhmän ja 

järjestöjen kanssa. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö on myös eritelty omaksi 

kohdakseen. 

Kylällä järjestettävistä tapahtumista kilpailulomakkeessa halutaan tietää ne 

merkittävät tapahtumat, jotka on pidetty kylällä viimeisen viiden vuoden aikana. Myös 

elinkeinojen ja lähipalvelujen kehittäminen ja uudelleenjärjestely olivat merkittävässä 

osassa valtakunnallisessa Vuoden kylä-kilpailussa. Niin ikään kulttuurimaiseman ylläpito 

ja mahdollinen ympäristösuunnitelma kiinnostavat kilpailun raatia. Viimeiset 

kysymykset Suomen Kyläyhdistys ry:n laatimassa lomakkeessa koskevat kylän tapoja 

edistää maaseutuasumista sekä uusien asukkaiden hankintaa. Kyläperinteen vaaliminen 

ja tallentaminen on nostettu myös yhdeksi menestymiskriteeriksi kilpailussa. Lopuksi 

kyläyhdistys saa vielä vapaasti kuvailla, miksi juuri heidän kylänsä pitäisi valita Vuoden 

kyläksi 2014. 

 

Aineiston keruu  

Tutkielman tavoite on saada näkökulma käsiteltäviin asioihin sekä tavallisilta kyläläisiltä 

ja vierailijoilta sekä ”viralliselta” taholta – kyläyhdistykseltä. Tämän vuoksi 

kohderyhmäksi valikoitui luonnollisesti koko kylän nykyinen ja entinen väki, kylätalolla 

vierailevat (esim. mökkiläiset) sekä kyläyhdistyksen aktiivijäsenet. Aluksi tarkoituksena 

oli tehdä muutama teemahaastattelu kyselyn tueksi, mutta tämä ei tuntunut enää 

myöhemmin tarpeelliselta. Syy haastattelujen poisjättämiseen oli se, että haastateltaviksi 

tarkoitetut aktiivijäsenet olivat hyvin todennäköisesti jo vastanneet samoja teemoja 

käsittelevään kyselyyn, ja kyläkilpailuhakemuksista tulee esille kyläyhdistyksen 

näkemys myös halutuista teemoista. 

Kyselylomakkeita tulostettiin 150 kappaletta ja niiden pääasiallinen jakaminen 

tapahtui Livolla kyläpäivillä 14.6.2014. Samalla pidettiin myös kyläjuhla Pohjois-

Pohjanmaan vuoden kylä 2013 -nimityksen kunniaksi. Sijoitin kyselyn vastauslaatikon 

sekä pinon lomakkeita heti kylätalon sisääntulon välittömään läheisyyteen sekä 

ruokailuteltan pöytien päähän, missä ne olivat varmasti kaikkien nähtävillä. Lisäksi 

tapahtuman juontaja muistutti kyläpäivän osallistujia vastaamaan kyselyyni. Suurin 

vaikutus vastausten keräämiseen oli oma aktiivisuuteni koko päivän aikana. Kiersin 
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lomakenipun kanssa tapahtuman eri alueilla istuvia ihmisryhmiä, kerroin heille kyselyni 

taustoista sekä pyysin vastauksia. Yllätyksekseni suhtautuminen lomakkeen täyttämiseen 

oli nihkeää, eikä omatoimisesti lomakkeita täyttänyt kuin pieni osa kaikista vastanneista. 

Kieltäytyneistä suurin osa perusteli vastaamatta jättämistään sillä, että he eivät kokeneet 

mielipiteensä olevan tarpeeksi hyviä käytettäväksi tutkielmassani. Lyhyen suostuttelun 

jälkeen sain kuitenkin osan vastahakoisistakin innostumaan täyttämään kyselyn edes 

osin. Toisaalta kylätapahtuman vieraiden joukossa oli myös niitä, jotka ottivat aiheen ja 

lomakkeen täyttämisen mahdollisuuden innolla vastaan. Iso osa vastaajista suhtautui 

kyselyyn neutraalisti vaikuttaen kuitenkin kiinnostuneilta. 

Arvioin etukäteen, että kaikilla ei välttämättä olisi aikaa jättää vastauksiaan 

kyläpäivän aikana. Näin ollen loin kyselylomakkeen myös Webropoliin, jonne jaoin 

osoitteita kyläpäivillä. Tämän lisäksi annoin internetosoitteen jaettavaksi Livokkaan 

kotisivuille ja Facebookiin. Vastausmäärän jäämisen oletettua heikommaksi päätin jättää 

jäljelle jääneet lomakkeet Livon kylätalolle kesän ajaksi. Kylätalon työntekijät lupasivat 

muistuttaa sekä kyläläisiä että kesävieraita vastaamaan 7.8.2014 asti, jolloin kysely oli 

ollut kyläläisten ja vierailijoiden saatavilla lähes kaksi kuukautta. Kesän jälkeen 

palautuslaatikossa oli vielä kahdeksan vastauslomaketta lisää. Loppujen lopuksi kyselyn 

paperiversion täytti 31 ja Webropol-lomakkeen 12 henkilöä. Vastausten määrä on tähän 

tutkimukseen riittävä ja kylän asukasmäärään verrattuna hyvä. Väitettä perustelee myös 

Tuomi & Sarajärvi (2013: 85), jonka mukaan laadullinen tutkimus ei pyri tilastolliseen 

analyysiin, vaan kuvaamaan ja ymmärtämään toimintaa ja antamaan sille teoreettinen 

tulkinnan. 

Kyläyhdistys Livokas ry:n laatiman hakemuksen Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 

2013- kilpailuun sain sähköpostitse kyläyhdistyksen sihteeriltä 18.4.2014. Tarkastelin 

hakemusta yleisellä tasolla pitkin tutkielman kirjoittamisen alkuvaihetta, kunnes 

huomasin sen sopivan hyvin aineistoksi empiriaosioon. Hakemuksen alkaessa sopia 

entistä paremmin osaksi tutkimusta, pyysin kyläyhdistykseltä saada käyttöön myös 

hakemuksen valtakunnalliseen Vuoden kylä – kilpailuun. Täytetty kilpailulomake saapui 

sähköpostiini sihteerin välityksellä 19.11.2014. Nämä kyläkilpailuhakemukset 

muodostavat yhdessä toisen osan tutkielmani aineistosta. 
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Menetelmät  

Tämä tutkielma on tehty lähes täysin kvalitatiivisin menetelmin, sillä sen tarkoitus on 

kuvata pienen populaation mielikuvia ja kokemuksia alueensa tapahtumista ja niihin 

yhdistyvästä yhteisöllisyydestä. Metsämuurosen (2011: 21–22) mukaan myös 

kvantitatiiviset, erityisesti tilastotieteelliset, menetelmät ovat käyttökelpoisia 

ihmistieteellisessä tutkimuksessa, eteenkin mikäli suuresta tutkimusjoukosta halutaan 

erotella satunnaiset ja säännönmukaiset tekijät sekä vertailla niitä keskenään. 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät soveltuvat kuitenkin lähtökohtaisesti suureen 

määrään numeraalista dataan, jollaista tässä tutkielmassa ei käytetä.  

Silvermanin (2013: 12) mukaan tutkimusmenetelmän valinnassa tulee ottaa 

huomioon tutkimuskysymysten ja niihin haluttujen vastausten muoto. Tämän tutkielman 

tutkimuskysymykset yhdessä empiirisen aineiston kanssa soveltuvat laadullisin 

menetelmin käsiteltäviksi, sillä tutkimuskysymykset mahdollistavat monitulkintaiset 

kuvailevat vastaukset, kyselyssä painottuvat avoimet kysymykset ja 

kyläkilpailuhakemuksiin ei sisälly lainkaan numeraalista dataa. Tutkielmaan liittyvän 

kyselyn suljettujen kysymysten analysointiin on kuitenkin käytetty myös kvantitatiivisia 

menetelmiä, kuten taulukkolaskentaohjelma Exceliä. Näin ollen tutkielman menetelmät 

ovat laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmän sekoitus, eräänlainen ”mixed 

methods”. Tämä menetelmien integroituminen on Brymanin (2006: 97–100) mukaan 

lisääntynyt viimevuosina merkittävästi erityisesti sosiologiassa, media- ja 

kulttuuritieteissä sekä ihmismaantieteessä. 

Ihmismaantieteessä laadullisilla tutkimusmenetelmillä on pitkät perinteet (Crang 

2002: 648) ja kvalitatiivisiset tutkimustraditiot ovat jaettavissa useisiin erilaisiin 

strategioihin. Sopiva laadullisen tutkimuksen strategia valitaan tutkimuksen 

mielenkiinnon kohteen, eli mitä halutaan tutkia, mukaan. Näitä strategioita ovat muun 

muassa hermeneutiikka, Grounded theory, toimintatutkimus sekä narratologia 

(Metsämuuronen 2011: 69). Tämä tutkielma sijoittuu lähimmin fenomenologian (ilmiön 

kuvaaminen ja selittäminen) kenttään, mutta mukana on myös hieman etnografisia 

(yksittäisen populaation kuvaus), diskurssianalyysin (keskustelun jäsentyminen) ja 

tapaustutkimuksen (yksittäisen havainnon kuvaus) piirteitä (Metsämuuronen 2011: 69 

mukaan).   
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Tutkijan aseman ja etiikka ovat laadullisen menetelmin tehtävän tutkimuksen 

ongelmakysymyksiä. Objektiivisuus ja tutkimuskohteen ”vahingoittamattomuus” voivat 

vaihdella paljonkin riippuen tutkimuksesta. Kvantitatiiviseen tutkimukseen verrattaessa 

tutkija joutuu olemaan lähempänä tutkimuskohdettaan ja käyttämään omaa tulkintaansa, 

jolloin yleisesti hyväksytyt käytännöt tutkimuksen tekemisestä voivat vaarantua. Myös 

tulosten tarkastelussa taustalla ovat aina tutkijan tulkinnat kokemukset paitsi tutkittavasta 

asiasta, myös koko ympäröivästä maailmasta (Fossey ym. 2002: 720–726). Tämä kappale 

koostuu käytettävien menetelmien, kyselyn ja tekstianalyysin esittelystä omien 

alakappaleidensa alla. 

 

Kysely 

Kyselyt ovat yksi maailman käytetyimmistä datan keräämiseen käytetyistä menetelmistä. 

Tiedonkeruumenetelmänä kysely on hyvin lähellä haastattelumenetelmää, mutta sen 

etuna on suurenkin vastaajamäärän saavutettavuus, minkä vuoksi kyselyn laatimisessa 

onkin tärkeä ottaa huomioon kohderyhmän koko ja olemus (Rowley 2014: 308–309). 

Kyselymenetelmällä aineistoa kerätään standardoidusti, jotta voidaan tarkastella 

muuttujien välisiä suhteita ja ryhmitellä ja luokitella vastauksia (Kuikka 2004: 23). Tässä 

tutkielmassa käytettiin standardoitua survey-kyselyä, jotta jokaiselta kohdehenkilöltä 

saatiin tieto samalla tavalla. Ihmismaantieteessä standardoitua kyselyä käytetään yleensä 

keräämään tietoa laajemmasta populaatiosta rajatusta otoksesta (McGuirk & O’Neill 

2010: 191). 

Kyselyä käytetään pääasiassa kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jossa sen tarkoitus 

on kerätä erilaista numeraalista tietoa vastaajista. Tämän lisäksi kyselyllä voidaan 

tiedustella esimerkiksi mielipiteiden, asenteiden, kokemusten, sosiaalisten suhteiden, 

prosessien, käyttäytymisen tai ennakointien ilmenemisen määrää ja säännöllisyyttä. 

Tutkimusmenetelmänä kyselyn käyttö on perusteltua, kun suurehkon joukon tiedoista 

halutaan saada kokonaiskuva ja muodostaa malleja ja kun tutkimus on siinä vaiheessa, 

että kyselyyn voidaan luoda merkityksellisiä kysymyksiä (McGuirk & O’Neill2010: 191–

192; Rowley 2014: 310). Aineisto voidaan käsitellä helposti käsiteltävään muotoon ja 

analyysi voidaan suorittaa tietokoneella. Etuna ovat myös valmiit analyysitavat ja 

ohjelmat, jolloin tutkijan ei tarvitse käyttää aikaa sopivan analyysimenetelmän etsintään 

(Hirsjärvi ym. 2010: 195) 
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Kyselyn kaksi päämuotoa ovat posti- ja verkkokysely sekä kontrolloitu kysely. Posti- ja 

verkkokysely lähetään nimensä mukaisesti postissa tai ladataan verkkoon. 

Kyselylomakkeen mukana on hyvä olla saatekirje, jossa tutkimusaihe sekä muu tarvittava 

tieto kyselyyn vastaamisen kannalta esitetään. Kontrolloitu kysely on tutkijan 

kohdehenkilöilleen henkilökohtaisesti jakama kysely, joka säästää tutkijan postittamisten 

vaivalta ja kustannuksilta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkija menee 

esimerkiksi työpaikoille, tilaisuuksiin, ryhmiin ja muihin paikkoihin, joissa 

kohdehenkilöt ovat tavoitettavissa. Ihmiset täyttävät lomakkeet omalla ajallaan ja 

palauttavat ne sovittuun paikkaan (Hirsjärvi ym. 2010: 196–197). Tässä tutkielmassa 

kyselymenetelmänä käytettiin sekä kontrolloitua että verkkokyselyä. 

Kysymystyypit on jaettu kahteen osaan: avoimet ja suljetut kysymykset. 

Suljettuihin kysymyksiin liittyy tietty määrä vaihtoehtoja, joista vastaaja valitsee itselleen 

sopivimman. Avoimet kysymykset puolestaan mahdollistavat vastaajan luoda itse 

uudenlaista dataa ja lyhyitä kommentteja. Suljetut kysymykset vaativat tutkijalta yleensä 

enemmän suunnittelua ja muotoilua, mutta avoimiin kysymyksiin verrattaessa niiden 

vastaus- ja analysointiaika on lyhempi (Rowley 2014: 311–314). Hirsjärvi ym. (2010: 

199–200) jakavat suljetut kysymykset monivalintakysymyksiin ja asteikkoihin 

perustuviin kysymyksiin. Monivalintakysymyksissä vastaaja rastittaa lomakkeeseen 

yhden tai useamman vaihtoehdon tai kirjoittaa annettuun kohtaan jonkin muun. 

Asteikkokysymyksissä vastaus valitaan sen mukaan, miten voimakkaasti vastaaja on 

samaa tai eri mieltä esitetyn väittämän kanssa. Kyselyn heikkous on usein sen staattisuus 

eli sen kautta ei pystytä huomioimaan esimerkiksi kylässä vallitsevia tilannesidonnaisia 

tekijöitä. Tämän vuoksi haasteena on saada kysymyksistä mahdollisimman relevantteja 

ja kyselystä kokonaisuudessaan tilanteesta mahdollisimman laajan kokonaiskuvan 

antava. Tavoitetta hankaloittaa se, että vastaaminen on usein vaisua (Kuikka 2002: 25). 

Näitä haasteita kohdattiin myös tämän tutkielman kohdalla. 

 

Tekstianalyysi 

Diskurssianalyysin tarkoituksena on tulkita puhuttua tai kirjoitettua tekstiä erilaisissa 

konteksteissa. Tuotetun tekstin taustalla vaikuttavat aina sosio-kulttuuriset tekijät kuten 

kieli, olosuhteet, osallisten kommunikointi, roolit, tavoitteet, normit, arvot ja 

institutionaaliset rakenteet. Tekstianalyysissa ollaan kiinnostuneista diskurssin tasoista ja 
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niiden kerroksellisista suhteista eli mitä kyseisellä ilmaisulla halutaan sanoa tässä tietyssä 

tilanteessa, ja millä keinoin tavoitteeseen pyritään. Tekstin analysointi itsessään on 

tulkinnallista, sillä tutkijan odotukset ja uskomukset vaikuttavat aina jollain tavoin 

analyysin objektiivisuuteen (Barker ym. 2001: 63–64). Fairclough (1989: 24) ehdottaa, 

että diskurssi on osa sosiaalisen interaktion prosessia, jonka tuotteita myös tekstit ovat. 

Tekstejä voi tarkastella tarkemmin tuottamisen ja tulkinnan prosesseina tekstianalyysin 

kautta. Tämän mukaisesti teksti tuottamisen prosessina on tuote ja teksti tulkinnan 

prosessina on tulkinnan lähde. 

Kirjoitettu todellisuus eroaa aina objektiivisesta todellisuudesta, sillä se on ihmisten 

luoma kuvaus heidän kokemastaan todellisuudesta. Tämän vuoksi tekstejä ei voida 

käsitellä täsmällisenä kuvauksena arjesta, vaan niitä tulee tarkastella nimenoman 

teksteinä. Tutkijan on tärkeää keskittyä paitsi käytettyihin sanoihin ja ilmaisuihin eli 

retoriikkaan, myös dokumentin muotoon ja tarkoitusperään (Atkinson & Coffey 2011: 

90). Hallidayn (1994, Barker 2001: 67–68 mukaan) mukaan teksteillä on kolme erilaista 

funktiota: ideationaalisuus, interpersoonaalisuus sekä tekstuaalisuus. Ideationaalisessa 

metafunktiossa mielenkiinto kohdistuu siihen, missä olosuhteissa, yhteiskunnassa ja 

ympäristössä teksti tapahtuu ja ketä tekstissä toimii. Ideationaalinen lähestymistapa antaa 

tulkitsijalle kuvan tekstin puhujista ja heidän lähtökohdistaan, heidän käyttämistään 

sanavalinnoista, tunteista ja kaikesta muusta tulkintaan tarvittavista elementeistä. 

Interpersoonainen metafunktio puolestaan toimii kaksisuuntaisesti puhujan ja 

vastaanottajan välillä. Tutkijaa kiinnostaa, millaiselle lukijalle teksti tuntuu kirjoitetun, 

minkä kuvan teksti antaa kirjottajasta ja mikä on heidän välinen suhteensa. Tekstiin 

sisällytetyistä sanoista ja lausahduksista etsitään kirjoittajan asennemerkkejä, esimerkiksi 

käskyjä, väitteitä ja kysymyksiä, lukijaa kohtaan. Tekstin rakennetta ja informaation 

jäsentämistä tarkastellaan taas tekstuaalisen metafunktion kautta. Muun muassa tekstilaji 

ja – rakenne, lause- ja virkerakenteet sekä aihejärjestys kuuluvat tämän funktion alle. 

Tekstuaalisen tarkastelun tavoite on todistaa tekstin järkeenkäypyys sekä itsessään että 

suhteessa kontekstiin, jossa se näyttäytyy (Halliday 1994, Barker 2001: 67–68). 

Diskurssianalyysin tarkoituksena on analysoida erilaisia diskurssien, tekstien, 

puheen, viestien ja dialogien sisältöä ja merkitystä. Oleellista on, että diskurssit 

tapahtuvat tietyssä paikassa ja tietyssä ajassa ja se kuka tekstin on laatinut ja kenen 

näkökulmasta se esitetään. Enonsiaatiolla tarkoitetaan kirjoittajan suhdetta tekstiin, ja sitä 
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pohdittaessa tulee kiinnittää huomiota edellä mainittujen asioiden lisäksi siihen, keneen 

kirjottaja pyrkii vetoamaan ja miten varmoina hän pitää esittämiään väittämiä. Tärkeää 

on myös huomioida kirjottajan suhde kerrottuihin paikkoihin, tapahtumiin ja henkilöihin 

(Törrönen 1995: 47 Metsämuuronen 2011: 110–111 mukaan). Priorin (2008: 822–824) 

mukaan tekstidokumentteja ei tule lähestyä pelkästään sanojen, kuvien ja informaation 

kautta. Huomio tulisi kiinnittää erityisesti niiden merkitykseen sosiaalisen 

kanssakäymisen tuotteena ja analyyttisena porttina tähän kanssakäymiseen ja sosiaalisiin 

organisaatioihin. Tekstin tulkinta riippuu vahvasti myös siitä kulttuurisesta ympäristöstä, 

jossa sitä luetaan. Tämän vuoksi täysin sama dokumentti voi saada hyvin erilaisia 

tulkintoja kulttuurisen ja maantieteellisen kontekstin mukaan. 

Maantieteessä kiinnostus kulttuuriin ja kieleen kasvoi 1980-luvun lopulla 

tapahtuneen kulttuurisen käänteen jälkeen. Käsitteet kuten diskurssi, representaatio ja 

identiteetti ovat sen jälkeen tulleet kiinteäksi osaksi kulttuurimaantieteen kenttää. Tämän 

vuoksi esimerkiksi diskurssianalyysistä on tullut yksi yleisesti käytetyistä 

metodivalinnoista (Paasi 1991; Duncan & Ley 1993 Luoto 2008: 7 mukaan). 

 

Aineiston analysointi 

Tämän tutkimuksen analyysi on teorialähtöinen (teoriaohjaava), millä tarkoitetaan 

nojautumista johonkin valmiina olevaan teoriaan tai malliin. Eurooppalaisessa laadullisen 

tutkimuksen periaatteen mukaan teoriaa ei kuitenkaan testata, vaan se ohjaa tutkimusta 

metodologian kautta. Tutkittava ilmiö määritellään siis jo olemassa olevien teorioiden 

mukaan. Analysointi perustuu induktiiviseen päättelyyn, jossa teoria ohjaa lopputulosta 

(Tuomi & Sarajärvi 2013: 97–100).  

Metsämuurosen (2011: 206–208) mukaan tulkinta on yksi laadullisen tutkimuksen 

perusmenetelmiä. Tulkinnan pohjana toimii kerätty aineisto, tässä tapauksessa kysely ja 

kyläkilpailujen hakemuslomakkeet. Tulkinta on aina riippuvaista tulkitsijan (tutkijan) 

kokemuksista. Tutkijan pitäisi pystyä ottaman huomioon tutkittavien ihmisten 

elämismaailma, eli kyse on autonomisuuden periaatteesta, jossa tutkittava on riippumaton 

tukijasta sekä tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista. Merkityksen koherenssilla 

tarkoitetaan kokonaisuuden huomioon ottamista. Tutkijan tulisi liittää tutkittavista saadut 

tiedot suurempaan kokonaisuuteen, eikä käsitellä tiedonosia irrallisina. Täydellinen 
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merkitysverkoston hallinta on käytännössä mahdotonta, sillä tutkijan ei ole mahdollista 

saada tietoa kaikista tutkimuskohteeseen vaikuttavista taustatekijöistä. Tämän lisäksi 

haasteena on tutkijan historiallisuus eli tutkija asettaa kysymykset ja tulkitsee vastauksia 

ennakkokäsitystensä ja kokemuspohjansa perusteella. Objektiivisuuteen tulisi pyrkiä, 

mutta erityisesti laadullisessa tutkimuksessa tutkijan pitäisi pyrkiä intersubjektiivisuuteen 

eli yhdistämään oma ja tutkimuskohteen näkemys asioista. Tämä mahdollistaa ilmiön 

syvällisemmän ymmärtämisen ja tulkinnan. 

Kvalitatiivisissa aineistoissa yksi suurimmista haasteista voi olla tulosten 

mittaaminen. Mohan & Mohan (2002: 199) mukaan esimerkiksi sosiaalisesta pääomasta 

(luottamus, osallistuminen jne.) voi olla vaikea saada aikaan kvantitatiivista dataa. 

Pienehköä aineistoa voi testata myös tilastollisin menetelmin käyttäen parametrittomia 

menetelmiä (Metsämuuronen 2011: 484). Putnam (2000: 291) esittää sosiaalisen 

pääoman indeksin mittareiksi yhteisön organisoitumisen, kansalaisten sitoutumisen 

yhteisten asioiden hoitoon, vapaaehtoistoiminnan, ”epävirallisen” sosialisoitumisen sekä 

sosiaalisen luottamuksen. Yhteisön organisoitumista voidaan mitata esimerkiksi yhteisön 

järjestöjen ja niiden toimintaan osallistuneiden määrällä, kansalaissitoutumista yhteiseen 

tapahtumiin osallistuneilla, vapaaehtoistoimintaa yhteisön hyväksi tehtyjen ilmaisen 

työmäärän avulla, epävirallista sosialisoitumista kotiinsa vieraita kutsuneiden osuudella 

ja luottamusta aihetta käsittelevillä väittämillä. Halutessaan tutkija voi siis luoda 

indikaattoreita helpottamaan analyysiä, mutta tässä tutkielmassa esimerkiksi aiheeseen 

liittyvät kyselyn vastaukset käsitellään ilman erikseen luotuja indikaattoreita. Tässä 

kappaleessa esitellään laadullisen tutkimuksen analyysin perusteita sekä kuvaillaan 

tutkielmassa käytettyjen menetelmien analyysimetodeja sekä analysoinnin toteutumista.  

 

Kysely 

Tätä tutkielmaa varten laadittuun kyselyyn vastasi yhteensä 43 henkilöä, joista 31 valitsi 

paperisen version ja 12 henkilöä täytti lomakkeen internetin Webropol-palvelussa. 

Tutkielman kysely koostuu 12 kysymyksestä, joista ensimmäiset neljä ovat 

taustakysymystä. Ikää lukuun ottamatta sekä tapahtumiin osallistumista mittaava 

kysymys numero seitsemät ovat nominaali- eli luokitteluasteikoillisia. Luokat ovat siis 

keskenään samanarvoisia, eikä niitä voida laittaa paremmuus- tai arvojärjestykseen 

(Metsämuuronen 2011: 54). Seuraavat kaksi kysymystä (5 ja 6), joissa kysytään Livolla 
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vierailevien käyntikertoja ja kylätapahtumien vaikutusta siihen, on laitettu 

järjestysasteikkomuotoon.  

Järjestysasteikko kuvaa, onko jotain ominaisuutta enemmän tai vähemmän 

verrattuna toisiin, mutta ei sitä, kuinka paljon eroa mahdollisesti on. Motivaatiota ja 

asennetta kuvaamaan on luotu testit, joita mitataan juuri järjestysasteikolla. Tunnetuin 

mitta-asteikko on 5-7 portainen Likertin asteikko, jossa kyselyyn vastaaja arvioi omaa 

käsitystään väitteestä.  Skaala on rajattu ääripäihin ”täysin eri mieltä sekä ”täysin samaa 

mieltä” (Metsämuuronen 2011: 55–57). Tässä tutkielmassa käytetyssä kyselyssä Likertin 

asteikko on viisiportainen, jossa numero yksi kuvaa mielipidettä ”täysin eri mieltä”, kaksi 

”jokseenkin eri mieltä”, kolme ”ei samaa eikä eri mieltä” neljä ”jokseenkin samaa mieltä 

ja viisi ”täysin samaa mieltä”. Loput neljä kysymystä ovat avoimia kysymyksiä, joissa 

kysytään vastaajan toivomuksia Livolla tulevaisuudessa järjestettäviin tapahtumiin sekä 

mielipidettä kulttuuriperinnön esiintuomisesta, Livon kylähengestä sekä kylätapahtumien 

vaikutuksesta yhteisöllisyyteen. Kysymys 7 käsittelee erilaisia Livon kylällä järjestettyjä 

tapahtumia ja ihmisten osallistumisaktiivisuutta sekä järjestelyihin että itse tapahtumiin. 

Listan tapahtumista koostin Livon Sanomista ja kyläkilpailuhakemuksista löytämieni 

tapahtumailmoitusten perusteella. Lähteenä toimi Livokas ry:n internetsivuilta löytyvä 

Livon Sanomien nettiarkisto kahdentoista vuoden, vuosien 2002–2013, ajalta. Tämän 

lisäksi lisäsin listaan vielä kevään ja kesän 2014 tapahtumat painetusta lehdestä 1/2014. 

Erilaisia merkittäviä kylätapahtumia järjestettiin tänä aikana 18, joista suurin osa toistui 

yleensä vuosittain.  

Kyselyn vahvuuksia kylätutkimuksessa ovat hyvä edustavuus, nopeus, tehokkuus, 

edullisuus, demokraattisuus ja yhdenmukaisuus. Kyselyn avulla on mahdollisuus saada 

tietoja myös kylätoimintaan osallistumattomilta henkilöiltä ja tietoja voidaan käyttää 

jatkotutkimuksia varten sekä täydentää muilla tutkimusmenetelmiä. Menetelmän 

heikkouksia ovat puolestaan alhaisten vastausprosenttien lisäksi heikko refleksiivisyys, 

todellisuuden yksinkertaistavuus, tutkijalähtöisyys, staattisuus, pinnallinen 

informatiivisuus, ymmärrettävyys väärinkäsityksineen, vastausvaihtoehtojen jaottelu 

sekä arvolatausten ja merkitysten jääminen rivien väliin (Kuikka 2004: 27). Kysely 

valittiin tämän tutkielman yhdeksi menetelmäksi sen vuoksi, että sen avulla on helppo 

kerätä suuren joukon mielipide haluttuun asiaan. Tutkielman tarkoitus on saada 

mahdollisimman laaja käsitys kyläläisten ja kesävieraiden mielipiteistä, jolloin 
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esimerkiksi haastattelumenetelmä olisi ollut liian aikaa vievää, eikä sillä olisi saatu 

katettua näin suurta joukkoa. Tärkeää oli siis saada mahdollisimman monen ihmisen 

näkökulma tutkielman teemoihin. Tavoitteeni oli tehdä kyselystä tarpeeksi kompakti ja 

helposti vastattava. Kysely kerättiin pääasiallisesti kesän kyläpäivillä, jolloin vastausaika 

ei saanut olla liikaa pois aktiviteetteihin osallistumisesta tai tuttujen kanssa rupattelusta. 

Toisaalta pyrin laatimaan kysymykset siten, että käsitteet olivat kaikkien 

ymmärrettävissä, eivätkä vastausvaihtoehdot olleet liian monitulkintaisia. Mielestäni 

onnistuin tässä hyvin ja sain palautetta, että kysely oli helppo ja mukava täyttää. 

 

Kyläkilpailuhakemukset 

Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2013 voiton myötä Livon kyläyhdistys päätti laittaa 

hakemuksen myös valtakunnalliseen Vuoden kylä 2014 -kilpailuun. Sain molempien 

kilpailujen hakemuspohjat nähtäväksi ja Pro gradu -tutkielmassani käytettäväksi 

sähköpostitse Livon kyläyhdistyksen Livokkaan hallituksen sihteeriltä. Perustietojen 

lisäksi hakemuksiin on koostettu aihealueittain ne Livon kylän erityispiirteet ja 

vahvuudet, joilla uskotaan olevan positiivinen vaikutus menestykseen näissä kahdessa 

kilpailussa. Tässä tutkielmassa keskitytään erityisesti kysymyksiin ja vastauksiin, jotka 

liittyvät kylätapahtumiin, kylähenkeen ja yhteisöllisyyden kokemuksiin.  

Viralliset dokumentit ja raportit on usein kirjoitettu kirjakielellä, joka eroaa 

arkipuheesta. Käyttämällä asiakieltä sanomalle pyritään saamaan uskottavuutta. Tämä 

voi vaikeuttaa tutkijan mahdollisuuksia analysoida ja tulkita tekstiä, sillä sanojen ja 

ilmaisujen vivahde-erot ovat hankalammin erotettavissa. Tärkeämpää on keskittyä siihen, 

miksi ja kuka dokumentin on luonut, millaista todellisuutta sillä halutaan luoda ja millä 

tavoin tavoitteeseen pyritään (Atkinson & Coffey 2011: 81). Visuaalisuus on myös osa 

tekstuaalisuutta. Kuvien tulkinta, visuaalisen kuvauksen ehdot ja kuvan symboliikan 

tutkimus on ikonografiaa, jota käytetään kulttuurimaantieteessä perinteisesti maiseman ja 

representaation tutkimisessa. Metodin avulla tarkastellaan kohteen kulttuurisia 

merkityksiä analysoimalla kuvan sommitelmaa, sisältöä ja symbolismia (Raivo 1996: 33–

43 Luoto 2008: 201–202 mukaan). Luodon (2008: 203) mukaan kuvia ei tulisi tarkastella 

erillisinä, vaan osana tekstiä. Kuvien sijoittaminen taustaan ja kontekstiin vaikuttavat 

niiden tulkintaan, joka on lähtökohtaisesti samanlainen kuin teksteistä tehtävä tulkinta.  
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Tekstit ovat aina olemassa suhteessa sekä kirjoittajaan että lukijaan. Ne ovat myös 

intertekstuaalisia eli suhteessa toisiin teksteihin. Yhdistelemällä ja tarkastelemalla 

tuotettuja tekstejä limittäin, voi saada hyvinkin tarkan kuvan sen hetkisestä sosiaalisesta 

todellisuudesta (Atkinson & Coffey 2011: 90). Diskurssianalyysissa tekstin 

lähestymiskulma riippuu siitä, nähdäänkö se lähteenä vai aiheena. Priorin (2008: 825) 

mukaan dokumenttien analysointi on jaettavissa neljään kategoriaan tekstin aseman ja 

tutkimusfokuksen mukaan (taulukko 1). 

Taulukko 1. Tutkimukselliset lähestymistavat dokumentteihin (Prior 2008: 825, kirjoittajan muokkaama 

ja suomentama). 

Tutkimusfokus Dokumentti 

lähteenä  

Dokumentti 

aiheena 

Sisältö  1) Fokus lähes täysin 

siinä, mitä dokumentin 

”sisällä” on 

2) Fokus siinä, 

kuinka dokumentin sisältö 

syntyy 

Käyttö ja tehtävä 3) Fokus siinä, 

kuinka dokumentteja 

käytetään ihmistoiminnan 

voimavarana saavuttamaan 

haluttu lopputulos 

4) Fokus siinä, 

kuinka dokumentit 

vaikuttavat ja toimivat 

suhteessa sosiaaliseen 

vuorovaikutuksen ja 

organisaatioiden kokonai-

suudessa 

 

Ensimmäinen (1) lähestymistapa on perinteinen sosiaalitieteiden tapa tarkastella tekstejä. 

Niistä etsitään ja ”koodataan” kuvaamistapoja, tiedonvälitystä, kuvauksia ja kertomuksia. 

Dokumentit nähdään eräänlaisina todisteena esimerkiksi yhteisön toiminnasta. Toisessa 

sisältölähtöisessä tavassa (2) kiinnostus on tekstin synnyssä, sen konseptuaalisuudessa ja 

sosio-teknillisissä toimintatavoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa tutkimuksen 

kohdistumista siihen miten kirjoitetut raportit, kuvaukset, statistiset datat jne. on saatu 

aikaan. Näiden taustalla vaikuttavat muun muassa tietynlaiset säännöt ja vallalla olevat 

toimintaperiaatteet. 

Lukijanäkökulmasta liikkeelle lähtevä kolmas tapa (3) keskittyy nimenomaan 

siihen, miten eri teksteillä vaikutetaan erilaisiin lukijoihin. Tekstin sisältö ja syntytapa 

ovat vähemmän merkittäviä verrattuna tekstien välisiin suhteisiin ja siihen, miten niillä 

pyritään saavuttavamaan tietty lopputulos. Tällä tavoin voidaan tutkia esimerkiksi, 

kuinka ihmiset käyttävät erilaisia (kirjoitettuja) dokumentteja arkielämässään. Myös 
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viimeisessä (4) lähestymistavassa itse tekstin sisältö ovat toisarvoisia. Painotus on siinä, 

kuinka dokumentit toimivat ”asioina” suhteessa ympäröivään sosiaaliseen 

kokonaisuuteen. Tekstit paitsi syntyvät ja muokkautuvat ihmisen vaikutuksesta, myös 

vaikuttavat siihen. 

 

Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2013 – hakemus  

Pohjois- Pohjanmaan vuoden kylä-hakemuksessa mainitaan, että livolaiset uskaltavat 

tarttua rohkeasti kehittämismahdollisuuksiin, kukin omalla panoksellaan. Koko 

toiminnan pohjana on vapaaehtoisuus ja kaikki tekevät mitä ja miten paljon kokevat 

mielekkääksi. Kolmen suurimman viiden vuoden sisällä tapahtuneen voimannäytteen 

joukosta kaksi liittyy (pitkäaikaistyöttömien työllistämisen lisäksi) suoraan 

yhteisöllisyyden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen: ikäihmisten päivätoiminnan 

kehittämishanke Livon lisäksi myös muissa Pudasjärven kylissä sekä kylän 

toiminnallisen keskipisteen, kylätalon ja sen ympäristön, kehittäminen ja ylläpito. 

Kyläläisten ja vierailijoiden käyttöön on saatu käyttöön muun muassa kauppa, kirpputori, 

suoramyyntipiste, tietotupa, asuntovaunualue, kirjasto, kudontaluokka, puutyöluokka, 

bensanmyynti ja keramiikkauuni. Tulevaisuuden rakennussuunnitelmiin kuuluu 

esimerkiksi kiipeilyseinä. 

Hakemuksen liitteeksi eräs kylätoimikunnan jäsen oli koonnut havainnollistavan 

kuvakollaasin Livon kylän toiminnoista. Kuvassa keskiössä on kylätalo Livon koulu, 

jonka ympärillä on erilaisia kylällä toteutettuja hankkeita ja tapahtumia.  Näitä ovat kylän 

erään aapasuon poikki kulkevan Vitikkosaaren laavun, lintutornin ja pitkospuiden 

rakennusurakka, Livon omat tunnukset Livon viiri sekä Livon Sanomat, kesäeläinten 

aitaus, moottorikelkkareitti, hirviliiteri ja – kota, rantalaavu ja venevalkama sekä Livon 

Nuorisoseurantalo Ruostehovi. Edellisessä kappaleessa mainitut kylätaloon sijoitetut 

palvelut ovat myös mainittuna kollaasissa. Vanhan koulun tilat on saatu hyödynnettyä 

esimerkiksi vuokra-asuntoon ja jumppasaliin rakennettuun kokoustilaan. Parkkipaikkana 

ja kylätapahtumien kilpailuareenanakin toimii koulun entisen opettajan mukaan nimetty 

Aimon aukio (Törmänen 2014a). 
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Vuoden kylä 2014 – hakemus 

Vuoden kylä- hakemuksen alkuosa on lähes identtinen Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 

2013 – hakemuksen kanssa. Tämä on perusteltua, sillä myös kysymykset ovat 

samankaltaiset: niissä pyydetään esittelemään kylän perustoiminnot sekä kolme 

viimeisintä ”voimannäytettä” viimeisen viiden vuoden aikana. Tässä hakemuksessa 

toiminnot ja palvelut on eritelty kuitenkin monipuolisemmin ja tarkemmin. Kylätalo 

Livon koulu kuvataan molemmissa hakemuksissa palvelukeskuksena, jonka ympärille 

koko käytännön kylätoiminta keskittyy: ”Livon koulu on kaikkien kyläläisten yhteinen 

olohuone”. Koululla tapahtuva virkistystoiminta lisää viihtyvyyttä ja mahdollistaa 

ikäihmisten asumisen kotona pidempään. Käytännön esimerkkinä kehitystyön 

yhteisöllisyydestä mainitaan kylällä toimivien yhdistysten yhteistyö. Usein kyläläiset 

kuuluvat useampaan yhdistykseen, jotka omalta osaltaan osallistuvat kylän toimintojen 

parantamiseen. Tästä syystä kilpailuasetelmaa ei pääse syntymään. Toiminnan 

edellytyksenä on talkootyö, josta esimerkkinä hakemuksessa on mainittu 13 kylällä 

asuvasta miehestä koostuva talonmiesrinki, jonka tehtävänä on hoitaa huoltotehtäviä 

viikko kerrallaan. Talkoovoimin on myös kunnostettu Livon seurojentalo Ruostehovi 

vuosina 2008–2014.  

Senioreiden hyvinvointiin kyläyhdistyksessä on panostettu yhteishankkeiden 

muodossa. Lapin Nuorison Liitto ry:n kanssa on toteutettu vuoden 2013 alusta lähtien 

valtakunnallista Taidekehrä – hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää kuukausittaisilla 

tapaamisilla vanhusten päivätoimintaa sivukylillä. Vuoden kylä 2014-hakemuksessa 

mainitaan kyläsuunnitelman idealistalla olevan tulevaisuudessa mahdollisuuksien 

mukaan toteutettava, ikäihmisten palvelutarpeisiin sopeutuva vuokra-asuntojen 

kokonaisuus. 

Kyläperinteiden ylläpito koetaan Livolla tärkeäksi ja niiden esittelykanava on 

kylällä järjestettävät tapahtumat. Vanhaa tieto-taitoa on pyritty yhdistämään tapahtumiin 

muun muassa voinkirnunnan, langankehräyksen, päreiden höyläämisen sekä pöllinheiton 

muodossa. Kylän kulttuuriperinteen säilymiseksi on kansalaisopiston historiapiirissä 

vuosina 1994–1997 kirjoitettu historiakirja Elettiinhän sitä ennenni. Talveksi 2014–2015 

on suunniteltu yhteistyössä kansalaisopiston kanssa uutta historiapiiriä, jossa teosta 

voitaisiin päivittää ja lisätä lähihistorian tietoa (Törmänen 2014b). 
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TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkielman empiirisestä aineistosta valituilla 

tutkimusmenetelmillä saadut tulokset. Tulokset on jaettu neljän otsikon alle, jotka ovat 

kyläläisten ja kesävieraiden osallistuminen tapahtumiin, tapahtumien määrä ja laatu, 

kylähistoria- ja kulttuuri sekä yhteisöllisyys ja kylähenki. Kyselylomakkeen tulosten 

tarkastelussa käytetään teemoittelua, joka on vastausten luokittelua ja ryhmittelyä 

aihepiirien mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2013: 93). Kyläkilpailuhakemuksista saadut 

tulokset saadaan diskurssianalyysin avulla ja ne on sijoitettu kyselyn pohjalta koottujen 

teemojen alle yhdessä kyselyn tulosten kanssa.  

Tapahtumien määrää ja laatua, osallistumista, kulttuuriperintöä ja yhteisöllisyyttä 

kysyttiin kyselyssä Likertin asteikon muodossa ja vastaajista tehtiin iän perusteella kolme 

luokkaa. Ikä valittiin muuttujaksi, koska tutkielmassa pyritään tarkastelemaan myös 

sukupolvien välisiä eroja. Nuoria alle 30-vuotiaita kyselyyn vastanneista oli 16 henkilöä, 

30–55 –vuotiaita 15 henkilöä ja yli 55-vuotiaita 11 henkilöä (n=42). Näitä luokkia 

käytettiin taustamuuttujina ylläesitettyjen arvojen keskiarvojen mittaamisessa. Kaikki 

kyselyssä esitetyt väittämät ovat positiivisia väittämiä (ei sisällä kieltolausetta) eli mitä 

isomman arvon vastaus saa, sitä enemmän tai voimakkaammin vastaaja on samaa mieltä 

väittämän kanssa. 

Kylän entiset asukkaat, muualta kotoisin olevat kesävieraat sekä ”muut” vierailevat 

Livolla yleisimmin kuukausittain tai muutaman kuukauden välein (kuva 3). Kaksi 

jälkimmäistä luokkaa on tulosten käsittelyssä yhdistetty, sillä ”muut” – luokka sai niin 

vähän arvoja, että sen käsittely omana itsenään ei olisi ollut mielekästä. Suurin osa (29,4 

%, n=34) vieraista ilmoitti käyvänsä Livon kylällä kuukausittain ja seuraavaksi eniten 

Livolla vieraillaan muutaman kuukauden välein tai 2-3 kertaa vuodessa. Viikoittain ja 

harvemmin kuin kerran vuodessa käyviä oli molemmissa ryhmissä sama osuus ja kerran 

vuodessa käyvien joukko oli pienin. Entisten asukkaiden vierailutiheys on kyselyn 

perusteella suurempi, sillä puolet heistä käyvät kylällä viikoittain tai kuukausittain. 
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Kuva 3. Livon entisten asukkaiden ja muualta kotoisin olevien kylällä vierailutiheydet. 

 

Entisistä asukkaista muutaman kuukauden välein käyviä on reilu kolmannes ja 

harvemmin kuin kerran vuodessa käyviä kaksi henkilöä. Kukaan kylän entisistä 

asukkaista ei vastannut käyvänsä kylällä kerran vuodessa. Muualta kotoisin olevien sekä 

”muiden” vierailutiheys on kyselyn mukaan keskimääräisesti hieman pienempi. Muualta 

kotoisin olevien luokassa muuttujat ”muutaman kuukauden välein” ja ”2-3 kertaa 

vuodessa” saivat kumpikin saman verran vastauksia; 60 prosenttia vastauksista jakautui 

näiden kahden kesken. Kuukausittain vierailuja tekee neljäsosa vastaajista ja viikoittain, 

kerran vuodessa sekä harvemmin kuin vuosittain yksi vastaajista. 

 

Tapahtumiin osallistuminen  

Tämän tutkielman aineiston perusteella kyselyyn vastanneet livolaiset ja kesävieraat 

osallistuvat mielellään kylätapahtumiin. Kyläyhdistyksen lähettämien 

kilpailuhakemusten liitteenä olevassa kyläsuunnitelmassa todetaan, että kyläläiset 

haluavat kokoontua yhteisiin tapahtumiin, niiden ideointi on rikasta ja niistä tulee yleisön 

pyynnöstä helposti uusia perinteitä. Kyselyn perusteella kylätapahtumilla näyttää olevan 

kohtuullinen vaikutus vierailuajankohtiin (kuva 4). Hypoteesin vastaisesti tapahtumat 

näyttävät vaikuttavan kyselyn perusteella oletettua vähemmän kylällä vakituisesti 

asumattomien vierailuaktiivisuuteen. Syynä tähän voi olla esimerkiksi se, että Livolla 

vierailuihin on useita muitakin syitä, kuten kesäasunnot ja sukulaisten ja ystävien 

tapaaminen tapahtumien ulkopuolelle jäävällä ajalla. 
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Kuva 4. Kylätapahtumien vaikutus vierailijoiden vierailuajankohtiin. 

Suurin osa (35, 3 %, n=34) kaikista kyselyyn vastanneista vierailijoista oli sitä mieltä, 

että tapahtumat vaikuttavat vain vähän heidän vierailuajankohtiinsa. Vajaa kolmasosa 

vastaajista arvioi tapahtumien vaikuttavan jonkin verran vierailujen ajoittamiseen ja 

vastaajista harvemmille tapahtumilla on suuri vaikutus vierailuajankohtiin tai ne eivät 

vaikuttaneet lainkaan. Vähiten vastaajat arvioivat tapahtumien vaikuttavan todella paljon 

siihen, milloin he vierailevat Livolla. Entisistä asukkaista vähemmistö vastasi 

tapahtumien vaikuttavan todella paljon vierailuihin. Niin ikään muualta kotoisin olevat 

vastaajat arvioivat tapahtumien vaikutuksen suhteellisen vähäiseksi. Tapahtumat 

vaikuttivat paljon samankokoiseen prosenttiosuuteen vastaajista, jotka olivat kylän 

entisiä asukkaita ja viidesosaan muualta kotoisin oleviin. Jonkin verran tapahtumilla oli 

vaikutusta reiluun 20 prosenttiin entisiin asukkaisiin ja neljäsosaan muualta tulleisiin. 

Vaihtoehto ”vähän” oli kyselyn mukaan tapahtumien vaikutusta vierailuaktiivisuuteen 

mittaavan kysymyksen moodi eli useimmin esiintyvä arvo. Noin kolmasosa entisistä 

asukkaista muualta kotoisin olevista oli sitä mieltä, että tapahtumilla ei juurikaan ole 

vaikutusta heidän kylällä käymisen ajankohtiin. Entistä asukkaista noin viidesosa vastasi, 

että tapahtumat eivät vaikuta lainkaan siihen, milloin he päättävät tulla käymään Livolla. 

Muualta kotoisin olevista kesävieraista sekä muista vieraista vähemmistö oli sama mieltä 

väittämän kanssa. 
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Taulukko 2. Livon kylätapahtumiin yleisönä ja talkoolaisina osallistuneet vastaajat. 

Tapahtuma Osallistujat Talkoolaiset 

Karhunveistoviikko  37 6 

Kesäpäivät  34 6 

Lentopallon kyläsarja  29 4 

Onkikilpailut  24 4 

Juhannuskokko  21 0 

Pöllinheiton SM-kilpailut  20 4 

Kauneimmat joululaulut joulupuurolla  16 1 

Tanssit seurojentalolla/Ruostehovilla  14 3 

Hirvenmehtuun avajaiset  14 1 

Entisten oppilaiden juhlat  13 4 

Vappuhulinat  13 2 

Äitien-/isäinpäiväjuhlat  13 2 

Kesän aloitushartaus Livon koululla 13 0 

Virikepäivät  10 2 

Kuutamotapahtuma  9 1 

Pilkkikilpailut  9 1 

Uuden vuoden vastaanottajaiset 8 1 

Ikäihmisten lomapäivät 6 2 

muut tapahtumat 4 1 

 

Suosituin tapahtuma valmiiksi annetuista vaihtoehdoista kyselyn perusteella Livolla on 

Karhunveistoviikko (taulukko 2), johon 37 henkilöä (90,2 %) oli ottanut osaa. Kahta 

henkilöä tapahtuma ei kiinnostanut tai he eivät olleen päässeet osallistumaan, kaksi 

henkilöä ei ollut ollut tietoisia tapahtumasta ja niin ikään kaksi henkilöä oli jättänyt 

vastaamatta kyseiseen kohtaan. Karhunveistoviikolla oli kesäpäivien ohessa myös suurin 

määrä järjestäjiä ja talkootyöläisiä; kuusi henkilöä vastanneista oli osallistunut 

tapahtuman järjestämiseen ja toteuttamisen. Lähes yhtä suosittu Karhunveistoviikon 

kanssa ovat Kesäpäivät, joka toimii samalla Livon kyläpäivinä.  Kyselyyn vastanneista 

oli 34 henkilöä (89,5 %) oli osallistunut kesäpäiville. Niin ikään kuusi henkilöä oli 

osallistunut Kesäpäiville järjestäjänä tai talkootyöläisenä. Yksi henkilö oli ollut estynyt 

pääsemään tapahtumaan ja kolme kyselyyn vastanneista eivät olleet olleet tietoisia 

tapahtumasta. Viisi henkilöä jätti vastaamatta. 

Muita suosittuja tapahtumia Livolla ovat kyselyn perusteella Lentopallon kyläsarja, 

Onkikilpailut, Juhannuskokko ja Pöllinheiton SM-kilpailut. Myös Entisten oppilaiden 

juhlat, Hirvenmehtuun avajaiset, Kauneimmat joululaulut, Kesän aloitushartaus, Tanssit 

Seurojentalolla, Vappuhulinat sekä Äitien- ja Isäinpäiväjuhlat olivat suosittuja vastaajien 
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mukaan. Vähemmän osallistuttavia olivat Virikepäivät, Kuutamotapahtuma sekä 

Pilkkikilpailut, Uuden Vuoden vastaanottajaiset ja Ikäihmisten lomapäivät. Muita 

kyselyssä esiin tulleita tapahtumia, joissa vastaajat olivat olleet yleisönä tai osallistujina 

olivat Kesäseurat, Hirvipeijaat ja Kädentaitopaja. Osallistumismäärä ei aina ole 

yhteydessä tapahtuman onnistumisen kanssa. Esimerkkinä tästä on Ikäihmisten 

lomapäivät, joka näyttää kyselyn perusteella olevan vähemmän suosittu tapahtuma, mutta 

Vuoden kylä -kilpailuhakemuksessa se on mainittu yhtenä kylän merkittävimmistä 

yhteistyöhankkeista. 

Eniten Livolaiset ja kesävieraat osallistuivat järjestäjinä tai talkootyöntekijöinä 

Karhunveistoviikolle, Kesäpäiville, Lentopallon kyläsarjaan, Onkikilpailuihin, 

Pöllinheiton SM-kilpailuihin, Entisten oppilaiden juhlaan ja Seurojentalon tansseihin. 

Vähiten järjestäjiä tai talkoolaisia keräsivät Juhannuskokko, Kesän aloitushartaus, 

Hirvenmehtuun avajaiset, Kauneimmat joululaulut, Kuutamotapahtuma, Pilkkikilpailut 

ja Uuden vuoden vastaanottajaiset. Kyselyyn vastanneista järjestelyihin tai talkootyöhön 

oli osallistuttu 43 kertaa järjestely- ja talkoovastuun jakaannuttua kahdeksan henkilön 

kesken. Puolet heistä olivat vakiokyläläisiä, kolme kylän entistä asukasta ja yksi oli 

muualta kotoisin oleva kesävieras. Kahta tapausta lukuun ottamatta järjestäjät ja 

talkoolaiset osallistuivat myös yleisönä tai kilpailijoina itse tapahtumaan. 

Hypoteesin mukaisesti suosituimmat kylätapahtumat sijoittuvat kesäkuukausille. 

Talkootoiminnan aktiivisuus kylätapahtumien saralla osoittautui kyselyn perusteella 

oletettua heikommaksi. Suurin osa vastaajista haluaa olla tapahtumissa vain yleisön 

roolissa (kuva 5). Alle 30- ja yli 55-vuotiaat olivat keskimäärin hieman enemmän kuin 

jokseenkin samaa mieltä. 30–55 vuotiaiden vastaukset sijoittuivat keskitienoille eli he 

eivät ole välttämättä samaa mieltä väittämän kanssa. Haluan olla mukana järjestämässä 

tapahtumia, ja haluan osallistua tapahtumiin talkoolaisina – väittämiin vastaajat eivät 

osanneet sanoa selvää mielipidettä. Alle 30-vuotiaat olivat haluttomampia osallistumaan 

tapahtumien järjestämiseen ja toteuttamiseen kuin 30–55-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat. Erot 

ikäluokissa selittyvät todennäköisesti sillä, että nuoremmat vastaajat olivat pääosin vain 

vierailijoita, eikä talkootyö ole aina helppoa käytännönjärjestelyjen vuoksi. 

Kyläkilpailuhakemusten mukaan kylätapahtumiin on kuitenkin halukkaita osallistujia 

myös suunnittelu- ja toteutuspuolella, minkä mahdollistaa niiden säännöllisten 

järjestämisen. 
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Kuva 5. Osallistumista kuvaavat väittämät 1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä ikäluokittain 

keskimäärin. 

 

Vaikka tapahtumien järjestämiseen ei vastaajilta löytynyt voimakasta halukkuutta, oltiin 

kyselyn perusteella samaa mieltä siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua 

tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Yli 55-vuotiaat olivat optimistisimpia asian 

suhteen, sillä väittämistä oltiin samaa mieltä. 30–55-vuotiaat olivat asiasta jokseenkin 

samaa mieltä ja alle 30-vuotiaat eivät osanneet sanoa selkeää mielipidettään. Suurimmat 

erot tapahtumiin osallistumisesta ikäryhmien välillä löytyvät tiedon saamisesta. Alle 30-

vuotiaat olivat sitä mieltä, että he saavat tiedon Livolla järjestettävistä tapahtumista. 30–

55-vuotiaat olivat keskimäärin jokseenkin samaa mieltä ja parhaiten tieto kulki yli 55-

vuotiaille, jota olivat hyvin samaa mieltä väittämästä. Kyläyhdistys mainitsee Vuoden 

kylä hakemuksessaan, että tiedotustoimintaa hoidetaan monipuolisesti paitsi Livon 

Sanomien välityksellä, mutta myös kylän kotisivut ja Facebook ovat tehokkaita 

tiedonvälityskeinoja. Tapahtumia mainostetaan aktiivisesti erityisesti Pudasjärven 

paikallislehdessä, Livon kotisivuilla sekä kylän kuudella ilmoitustaululla. 
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Haluan olla mukana järjestämässä
tapahtumia

Alle 30 v.

30-55 v.

Yli 55 v.
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Tapahtumien määrä ja laatu  

Kyselyyn vastanneet kyläiset, kylän entiset asukkaat, muualta kotoisin olevat kesävieraat 

ja muut kylään jollain tavoin sidoksissa olevat olivat pääosin tyytyväisiä Livon 

tapahtumatarjontaan (kuva 6). Jokainen yli 55-vuotiaista vastaajista oli täysin samaa 

mieltä siitä, että tapahtumat ovat tärkeä osa kylätoimintaa. 30–55-vuotiaiden ryhmä sai 

lähes saman arvon ja alle 30-vuotiaat arvioivat keskimäärin olleensa myös vahvasti samaa 

mieltä. Alle 30-vuotiaat olivat keskimäärin lähes jokseenkin samaa mieltä ja 30–55-

vuotiaat jokseenkin samaa mieltä siitä, että Livolla järjestetään heitä kiinnostavia 

tapahtumia. Yli 55-vuotiaat olivat lähes täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Kaikkia 

ajatellen järjestettävistä tapahtumista yli 55-vuotiaat olivat edelliseen väittämään 

verrattuna hieman vähemmän täysin samaa mieltä, kun muut ryhmät olivat enemmän 

jokseenkin samaa mieltä. Livolla järjestetään paljon tapahtumia -väittämän arvot 

noudattelevat myös samaa kaavaa. 

 
Kuva 6. Tapahtumien määrää ja laatua kuvaavat väittämät 1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä 

ikäluokittain keskimäärin. 
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Tapahtumien matkailullisesta vetovoimasta kyselyyn vastaajat olivat keskimäärin 

vahvasti samaa mieltä. Alle 30-vuotiaat suhtautuivat hieman kriittisemmin tapahtumien 

mahdollisuuksiin matkailijoiden houkuttelussa kylälle, mutta 30–55-vuotiaat ja yli 55- 

vuotiaat uskoivat erittäin voimakkaasti myös matkailulliseen vetovoimaan. Tapahtumat 

ovat vastaajien mielestä onnistuneet ihan hyvin turistien houkuttelussa, sillä vastaajat 

olivat jokseenkin sama mieltä, että tapahtumien matkailullista vetovoimaa tulisi pyrkiä 

kasvattamaan. Tapahtumien rinnalla kyläyhdistyksen laatimassa Vuoden kylä-

kilpailulomakkeessa turismin kasvattamiskeinoina mainitaan kyläkeskuksen 

monipuolinen palvelu- ja harrastetarjonta asuntovaunualueineen sekä veneranta, josta voi 

vuokrata veneitä ja kanootteja. Turismi ja matkailullisen vetovoiman kasvattaminen ovat 

esillä myös Livolla paitsi tapahtumien myös erilaisten muiden houkuttimien kautta. Livo 

on suosittu kesänviettopaikka ja se näyttäytyy ulkopuolisille puhtaana ja idyllisenä 

luontokohteena, jossa on mahdollista kalastaa, uida tai harrastaa melontaa kylätalon 

vieressä virtaavan joen rannoille hankituilla kajakeilla. Talvimatkailun haasteisiin on 

pyritty vastaamaan vuonna 2004 Pudasjärven kaupungin avustamana lähes täysin 

talkoovoimin rakennetun Livo-Syöte moottorikelkkareitin muodossa. 

Alle 30-vuotiaat olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että he ovat tyytyväisiä 

tapahtumien toteutukseen. Yli 55- vuotiaat olivat lähes täysin samaa mieltä väittämän 

kanssa ja 30–55 vuotiaat sijoittuivat näiden väliin. Alle 30-vuotiaat arvioivat olevansa 

jokseenkin samaa mieltä tapahtumien merkityksestä kehittämistoiminnassa ja 

vanhemmat ikäryhmät suhtautuivat tähän vielä myönteisemmin. Kunnan ja lähikylien 

osuudesta tapahtumatoimintaan vastaajilla ei ollut keskimääräisesti selkeää mielipidettä, 

sillä alle 30- ja 30–55 vuotiaat olivat lähes samaa mieltä ja yli 55-vuotiaat jokseenkin 

samaa mieltä näiden osallistumisesta kylän tapahtumiin. Kyläyhdistyksen hallitus 

mainitsi Vuoden kylä -kilpailuhakemuksessa, että Pudasjärven kaupunki on osallistunut 

kylätoiminnan tukemiseen muun muassa kulttuurin kautta tarjoamalla erilaisia avustuksia 

sekä suhtautunut erittäin myönteisesti Leader-toiminnan kuntarahoitusosuuden maksuun. 

Kylän ja kunnan välinen yhteistyö koetaan toimivaksi myös tapahtumajärjestämisessä. 

Lähikylien kanssa tehdään säännöllisiä vastavierailuja, sijoittuen myös tapahtuma-

aikoihin. 

Nykyisten tapahtumien rinnalle kyselyssä ehdotettiin muun muassa kesäiltaisin 

laavulla järjestettäviä yhteisiä laulu- ja makkarailtoja, yhteisiä kilpailutapahtumia 
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liikunnan ja urheilun parissa erityisesti kesäisin lentopalloilua, perinnepäiviä, 

hemmottelupäiviä ja kädentaitoihin liittyviä tapahtumia. Talviaikaan toivottiin lisää 

tapahtumia pitämään kylää elossa. Talvitapahtumiksi ehdotettiin esimerkiksi 

porotapahtumia ja käsityö- ja askartelutapahtumia. Tapahtumilta toivottiin ennen kaikkea 

kiireetöntä ja rentoa yhdessäoloa. Livon kyläsuunnitelmassa todetaan kylätapahtumien 

jatkuvuuden tärkeys tulevaisuudessa. 

 

Kylähistoria ja – kulttuuri 

Kyselyyn vastanneiden mukaan kyläläisiä ja vierailijoita kiinnostaa Livon kylähistoria ja 

kulttuuriperintö. Kulttuuriperintö on esillä kylällä ja siitä saavat osansa myös kylällä 

vierailevat. Kulttuuriperinnön muotoja on onnistuttu sisällyttämään myös kylätoimintaan 

(kuva 7). 

Kuva 7. Kulttuuriperintöä kuvaavat väittämät 1 täysin eri mieltä -5 täysin samaa mieltä keskimäärin 

ikäluokittain. 
 

Livolla näkyvästä kulttuuriperinnöstä kyselyyn vastaajat olivat keskimäärin samaa 

mieltä. Yli 55-vuotiaat olivat lähes täysin samaa mieltä ja 30–55-vuotiaat ja alle 30-

vuotiaat hieman vähemmän kuin jokseenkin samaa mieltä siitä, että Livon kylällä on 

näkyvä kulttuuriperintö. Kulttuuriperinnön sisällyttämisestä tapahtumiin taas oltiin 

vähemmän sama mieltä. Alle 30-vuotiaat olivat lähes jokseenkin samaa mieltä asiasta, 

kun taas 30–55- vuotiaat kallistuivat olemaan enemmän samaa mieltä ja yli 55-vuotiaat 

jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Kyselyyn osallistuneiden sekä Vuoden kylä – 

kilpailuhakemuksen mukaan Livon kylätapahtumiin on kuitenkin sisällytetty myös 

kulttuuriperintöä kuvien ja työnäytösten, kuten voinkirnunnan, langankehruun, 

parkaamisen ja päreiden höyläämisen, myötä. Vastaajien mukaan historiaa ja 

kulttuuriperintöä voisi tuoda esille enemmänkin esimerkiksi näyttelyn muodossa. 

Iäkkäimpien ihmisten tieto ja kokemukset menneestä koettiin arvokkaaksi asiaksi 
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perinteiden siirtymisessä jälkipolville. Vuoden kylä-hakemuksessa todetaan, että Livon 

kylän historiikista on suunnitteilla vuonna 2015 ilmestyväksi uusi painos. 

 

”…vapaamuotoista vanhojen ihmisten jutustelua/kerrontaa nuorille.  

  Miten asiat olivat ennen ja miten ne ovat muuttuneet…”. 

 

Kulttuurimaisemasta ja ympäristöstä huolehtiminen on tärkeä osa kulttuuriperinnön 

säilyttämisessä. Erityisesti joenvarsista ja soista pidetään Livolla Pohjois-Pohjanmaan 

sekä valtakunnallisen Vuoden kylä -kilpailuhakemusten mukaan huolta. Esimerkkinä 

konkreettisesta panostuksesta perinnön säilyttämisessä mainitaan kylällä toimineen ja 

vuonna 1938 tulipalossa tuhoutuneen myllyn ja sahan Raamisahan muistomerkin 

kokoaminen muistutukseksi vanhaan elinkeinoon liittyvästä kulttuuriperinnöstä Livojoen 

Illikaisenkosken rantaan. Kyläsuunnitelmassa tulevaisuuden ideana mainitaan 

kulttuuriperinnön jatkumon kannalta tärkeiden talokohtaisten museoiden entisöinti ja 

esittelykuntoon laitto. Talomuseoita voitaisiin myös käyttää tuomaan lisäarvoa 

matkailijoille, sillä useassa Livolla sijaitsevassa vanhassa talossa on säilynyt 

käyttöesineitä ja muuta omaisuutta vuosikymmenien ja -satojen ajalta. 

Perinteiden vaalimisten ja historiatietämyksen lisäksi kyselyn vastauksissa 

mainittiin, että vaikka kulttuuriperinnön ylläpitäminen on tärkeää, olennaista on olla 

ajattelematta asioita liikaa menneisyyden kautta. Kulttuuriperintö miellettiin kyselyn 

perusteella vanhojen toimintatapojen ylläpitämiseksi, eikä niinkään toiminnasta 

irralliseksi erityisen vaalimisen kohteeksi. Kyselyn vastaajat mainitsivat usein, että 

kulttuuriperinnön esittäminen on luonteva osa Livon kylätoimintaa ja vanhoja tapoja 

toimia tulee kunnioittaa. Uudet toimintatavat ovat kuitenkin olennainen osa kylän 

kehittämisessä kohti tulevaisuuden haasteita ja elinvoimaisuuden säilyttämisessä. 

 

”…kulttuuriperintöä pitäisi tuoda esille, jotta se säilyisi mielissä, vaikka 

muutostakin pitäisi tapahtua…” 
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Yhteisöllisyys ja kylähenki  

Livolla on vahva kylähenki ja voimakas yhteisöllisyyden kokemus, mikäli tarkastellaan 

sekä kyselyn tuloksia sekä kyläkilpailuhakemuksia.  

 

Kuva 8. Kylähenkeä ja yhteisöllisyyttä kuvaavat väittämät 1 täysin eri mieltä -5 täysin samaa mieltä 

keskimäärin ikäluokittain. 
 

Kyselyyn vastaajista lähes jokainen oli vahvasti samaa mieltä Livon hyvän kylähengen 

vahvuudesta (kuva 8). Myös kylätapahtumien positiivisesta vaikutuksesta 

yhteisöllisyyden tunteeseen ja kyläidentiteettiin oltiin samaa mieltä. Kylätapahtumista 

seuraavasta viihtyvyyden lisäämisestä vastaajat olivat vahvasti samaa mieltä. 

Kylähenkeen ja yhteisöllisyyteen positiivisesti vaikuttavina tekijöinä mainittiin erityisesti 

talkoohenki ja virkeät ihmiset. Yhteinen tekeminen, yhteistyöhalu kylän parhaaksi, tutut 

ja mukavat ihmiset sekä yhteisön hyväksyntä koettiin ratkaiseviksi tekijöiksi.  

 

”Ahkera talkoohenki ja vireät ihmiset. Kylähenki on mielestäni tosi hyvä 

nykyisellään” 

 

Talkootoiminta nähtiin oleellisena osana kylätoimintaa. Kyläkilpailuhakemuksissa 

painotetaan, että esimerkiksi kylätalon ylläpito hoituu täysin vapaaehtoisen 

talonmiesringin avulla. Keskivertolivolainen kuuluu kahteen kylällä toimivaan 

yhdistykseen ja osallistuu sitä kautta kylätoiminnan käytännön toteuttamiseen. Toiminta 

perustuu ehdottomaan vapaaehtoisuuteen sekä siihen, että jokainen tekee omasta 

mielestään mukavia töitä. Kyselyyn vastanneista lähes jokainen oli samaa mieltä siitä, 
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että juuri talkoolaisten avulla kylää saadaan kehitettyä. Tapahtumat antavat tilaisuuden 

myös muuhun kylätoimintaan passiivisemmin osallistuville ottaa osaa talkootoimintaan 

omien rajojensa mukaan. 

 

”..se (kylätapahtuma) vahvistaa tunnetta kyläyhteisöön kuulumisesta. Olen 

paljon mahdollisuuksien mukaan tapahtumissa talkoolaisena ja se antaa 

minulle ilon sekä tunteen yhteisöön kuulumisesta. On mukava tehdä toisten 

hyödyksi jotain, edes pientä.” 

 

Kylän vahvuutena on vastaajien mielestä yhteisöllisen tekemisen liittyen avoin ilmapiiri 

ja kaikkien mielipiteiden ja taitojen huomioiminen. Ystävyyssuhteet ja toisten pyyteetön 

auttaminen koettiin merkittävänä syynä kylähengen ja yhteisöllisyyden kokemuksen 

voimakkuuteen. Livokas ry:n laatimassa kyläkilpailuhakemuksissa korostetaan, että 

kylän menestys johtuu juuri rohkeasta toiminnasta ja kyläläisten taitojen yhdistämisetä 

yhteisen hyvän vuoksi. Talkoohenki mahdollistaa Livon omavaraisuuden monessa 

asiassa. Vaikka kyselyyn vastanneet kokivat kylähengen olevan tällä hetkellä hyvä, 

kiinnitettiin huomiota myös tulevaisuuteen. Vastauksissa toistuvat yhteinen tekeminen 

koettiin kriittiseksi asiaksi hyvän tilanteen jatkuvuuden kannalta. Yhteisöllisyys saadaan 

jatkumaan tiedon tehokkaan kulkemisen ja ihmisten yhteen saattamisen kautta. Livon 

kyläsuunnitelmaan on merkitty, että kyläläiset ovat sopuisia ja toisiaan auttavia, mikä 

ilmenee hyväntuulisuutena ja vieraanvaraisuutena. Isossakin porukassa voi tuntea 

olevansa samaa perhettä eli yhteisöä. Kylän vahvuutena ovat muun muassa toistensa 

kanssa toimeentulevat kyläläiset, aktiivinen kylätoiminta ja kylän tiiviys. Vuoden kylä-

kilpailuhakemuksessa todetaan myös, että kylätalo Livon koulu toimii arkielämän 

kohtaamispaikkana olemisen lisäksi myös useiden tapahtumien ja juhlien 

järjestämispaikkana. 

Vastausten perusteella tapahtumat vaikuttavat positiivisesti yhteisöllisyyteen ja 

kylähenkeen. Lähes jokainen oli sitä mieltä, että tapahtumilla on merkitystä siihen, kuinka 

hyvin kylällä viihdytään ja kuinka vahvasti he kokevat olevan osa kyläyhteisöä. 

Tapahtumissa ja harrastuksissa ihmiset pääsevät tapaamaan vanhoja ystäviään ja 

sukulaisia sekä lujittamaan ihmissuhteita kyläläisiin ja vierailijoihin. Entisten kyläläisten 

vastauksissa yhteydenpito kylällä asuviin sukulaisiin koettiin tärkeäksi. Juurten koettiin 
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olevan Livolla ja tapahtumissa monen perheenjäsenen ja sukulaisen tapaaminen kerralla 

tuotti tunteen juurevuudesta ja kuuluvuudesta samaan yhteisöön sukulaisten kanssa. 

 

”…kiva kun ympärillä on ihmisiä, jotka osaavat sijoittaa minut sukuni 

kehyksiin ja näkevät naamasta, mistä talosta olen. Koska sukuni juuret ovat 

täällä, on hieno tunne tietää ja tuntea olevansa juurillaan.” 

 

Tapahtumien koettiin kyselyyn vastanneiden parissa kokoavan kyläläiset yhteen, jonka 

vuoksi ne ovat odottamisen arvoisia asioita. Tämän lisäksi tapahtumilla on vastaajien 

mukaan suuri viihdearvo kylän muuten rauhalliseen tunnelmaan. Erityisesti 

vakiokyläläiset arvioivat tapahtumien olevan keskeistä oman kyläläisyyden kokemuksen 

ja viihtyvyyden kannalta. Kesävieraat arvioivat tapahtumien olevan hyvä lisä 

mökkeilyyn.  

 

”Tapahtumissa näen entisiä ja nykyisiä kyläläisiä, joita tapaan aivan liian 

harvoin muuten. Yhdessä tekemisen meininki lisää yhteenkuuluvuuden 

tunnetta” 

 

Entiset kyläläiset kokivat tapahtumilla olevan merkitystä kylällä viihtyvyyteen ja 

kyläyhteisöön kuuluvuuden tunteeseen. Useammassa vastauksissa korostui tämän 

kysymyksen kohdalla sana ”paljon”. Muualta kotoisin olevien kesävieraiden vastauksissa 

toistui kyläläisten tuntemaan oppiminen tapahtumien kautta. Kyläyhteisöön kuulumisen 

ei aina koettu olevan voimakasta, mutta tapahtumat alentavat kynnystä tutustua 

kyläläisiin ja sitä kautta helpottaa pääsemistä osaksi yhteisöä. 

 

”Tunnen kuuluvani tänne, vaikka en kuulukaan. Siinä on se jutun juoni. Tämä 

väki tässä kylässä on erityislaatuista. Siksi kait niitä tapahtumiakin on. Ei 

niitä synny, jollei väki yhdessä halua tehdä.” 

 

”Vuosien varrella on tullut paljon tuttuja, joita on mukava tavata eri 

tapahtumissa. Tuntuu kuin olisin itsekin kylän entisiä asukkaita. (Olen 

mökkiläinen)” 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Livon kylällä tapahtumien järjestäminen koetaan tärkeäksi ja niihin osallistutaan 

mielellään. Tapahtumien merkitys korostuu sekä kyläkulttuurin ja perinteiden 

ylläpitäjänä että yhteisinä tapaamispaikkoina. Ilmosen ym. (2013: 15) mukaan 

arkikielessä maaseudun kulttuurilla ja siihen liittyvillä tapahtumilla tarkoitetaan paitsi 

maantieteellisesti maaseudulle sijoittuvaa kulttuuria, myös maaseudun elämänmuotoja ja 

erityisesti talonpoikaiskulttuuria. Nämä perinteet ovat läsnä myös Livon kylällä 

järjestettävissä tapahtumissa, joilla on suuri merkitys tavallisille livolaisille, kesävieraille 

sekä kyläyhdistykselle. Tulosten pohjalta johdantokappaleessa esitettyjen 

tutkimuskysymysten avulla tutkielmansa voidaan tehdä seuraavaksi esitettyjä 

johtopäätöksiä. Tutkimuskysymykset kuuluivat:  

1. Mikä on kulttuuri-/kylätapahtumien merkitys ja rooli kylätoiminnassa? 

2. Mikä on kulttuuri-/kylätapahtumien merkitys kyläyhdistykselle ja kyläläisille? 

3. Mikä on tapahtumien merkitys entisille kyläläisille ja kesäasukkaille? 

4. Millä tavoin tapahtumilla voidaan edistää kylän elinvoimaisuutta, 

yhteisöllisyyttä ja kehittämistä? 

 

Taulukko 3. Kylätapahtumien ensisijaiset merkitykset kylätoiminnalle ja siihen osallistuville ihmisille 

tutkimuskysymysten mukaan. 

1. kylähengen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, aktiivisen kylätoiminnan ylläpito 

2. viihtyvyyden ja yhteisen toiminnan lisääminen 

3. juurevuuden ja sosiaalisten suhteiden ylläpito 

4. sitoutuminen kehittämiseen, virkeä kylätoiminta, matkailun mahdollisuudet 

 

Kylätapahtumien merkitys on Livon kylälle ilmeinen (taulukko 3). Kyläyhdistys 

painottaa kyläkilpailuhakemuksissaan tapahtumien aktiivista järjestämistä sekä niiden 

merkitystä viihtyvyyteen ja kylän virkeyteen. Tapahtumat tuovat huomiota kylälle sekä 

houkuttelevat matkailijoita etenkin kesäisin. Kyläläiset kokevat tapahtumat yhteisen 

kokoontumisen hetkenä, jolloin ”koko kylä” saadaan paikalle kuulumisten vaihtoon. 

Entiset asukkaat painottivat erityisesti tapahtumien sosiaalista kanssakäymistä perheen, 

sukulaisten ja ystävien kanssa. Vaikka tapahtumien ei koettu olevan Livolle tulon 

pääasiallinen syy eikä tapahtumilla ollut keskimääräisesti juurikaan vaikutusta heidän 

vierailuajankohtiinsa, korostui vastauksissa kulttuuritoiminnan ja kylätapahtumien rooli 
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mahdollisuutena juurevuuden tuntemiseen ja niihin kokoontuvien sukulaisten 

yhteydenpitoon. Muualta tulleille kesäasukkaille tapahtumilla on suurempi merkitys 

valittaessa sopivaa ajankohtaa kylälle tulemiseen. Tapahtumien merkitys korostui 

viihtyvyyden ja viihdearvon kautta, mutta myös väylänä yhteisöllisyyden kokemiseen. 

Kylän kehittämisen, elinvoimaisuuden ja yhteisöllisyyden kannalta tapahtumat ovat 

avainasemassa. Ne vahvistavat kyläidentiteettiä, kylähenkeä ja yhteisöllisyyttä, jotka ovat 

merkittäviä seikkoja toimivassa paikalliskehittämisessä. Elinvoimaisuuden elinehtona 

ovat aktiiviset kyläläiset sekä kylätoimintaan sitoutuneet vierailijat. Vaikka talkoolaisena 

tapahtumiin osallistuminen ei ole kovin suosittua, saadaan ne järjestettyä pienelläkin 

porukalla hyvin ja halukkailla on mahdollisuus osallistua järjestämiseen myös 

tulevaisuudessa. Yhteisöllisyyden ja kylähengen kasvattamisessa kylätapahtumilla on 

kiistaton asema. Kyläkilpailuhakemuksissa painotettiin tapahtumajärjestämistä 

yhteistyön voimin ja kyselyn vastaajat olivat hyvin samaa mieltä siitä, että tapahtumat 

vahvistavat jo ennestään hyvää kylähenkeä, kyläidentiteettiä, yhteisöllisyyden tunnetta ja 

viihtyvyyttä. 

Tapahtumilla näyttää olevan suuri merkitys uusien (kesä)asukkaiden 

sopeutumisessa paikkakunnalle ja kyläyhteisöön. Tulevaisuudessa maaseudun ja kylien 

uudet asukkaat ovat todennäköisesti lisääntyvissä määrin muualta kotoisin olevia 

maahanmuuttajia. Pudasjärvellä maahanmuutto on voimakasta (vuoden 2013 lopussa 

maahanmuuttajien osuus väestöstä oli 1,7 % ja kaupungin tavoite on nostaa 

maahanmuuttajien määrä 10 prosenttiin vuoteen 2018 mennessä (Tilastokeskus 2014, 

Valtavaara 2014)), ja sen vaikutukset ovat ylettyneet vähitellen myös Livon kylälle. 

Kylätalossa toimivan kioskiin sekä muihin kylän yhteisiin tapahtumiin on otettu 

harjoittelijoita Pudasjärvellä sijaitsevasta Oulun vastaanottokeskuksen toimipisteestä. 

Toiminta on kylällä koettu hyväksi ja maahanmuuttajien kotoutumista edistäväksi 

(Törmänen 2014b). Oletettavasti tulevaisuudessa maahanmuuttajien merkitys kylällä 

kasvaa, jolloin kyläsuunnitelmaa ja – tapahtumia suunnitellessa täytyy ottaa huomioon 

monikulttuurisuuden sekä perinteisen kylätoiminnan yhdistäminen. Maahanmuutto 

järisyttää perinteistä kyläyhteisökäsitettä, mutta kylätapahtumat ovat kanava tutustua 

kylän toimintaan, tutustua kyläläisiin, murtaa ennakkoluuloja ja tulla osaksi yhteisöä. 

Onnistuessaan tämä voi synnyttää täysin uudenlaisia toimintatapoja ja monipuolistaa 

tapahtumakenttää, mitkä osaltaan vievät kehitystä kylällä eteenpäin. Uusien 
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väestöryhmien kokoutumisessa on kuitenkin riskinsä. Vaikka paikkaan kuuluvuuden 

tunne on yhteisöä ylläpitävä voima, se korostaa usein homogeenisen ihmisryhmän 

etuoikeutta paikkaan. Tämä voi johtaa syrjintään ja yhteenottoihin ulkopuolisten, 

esimerkiksi eri etnisten ryhmien kanssa (Woods 2011: 173–174). 

Suomen Kylätoiminta ry painottaa paikallisen kehittämisen valtakunnallisessa 

ohjelmassa (Suomen Kylätoiminta ry. 2014a) yhteisöllisyyden merkitystä kehittämisen 

peruspilarina. Yhteisöllisyys on paitsi itseisarvo, myös tärkeä kehityksen väline: ilman 

yhteistyötä ja talkootoimintaa kärsii paitsi kylätoiminta ja peruspalvelujen taso. Tämän 

lisäksi tiiviillä yhteistyöllä on myös kauaskantoisempia seurauksia, kuten ympäristöstä ja 

turvallisuudesta huolehtiminen. Kyläohjelmasta on vahvasti havaittavissa 

paikallistoimijoiden kasvanut rooli paitsi paikallisen kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnan 

suunnittelussa myös muunlaisessa paikallisessa aluekehittämisessä. SYTY:n (2014: 5) 

mukaan Suomen kylien lukumäärä vähenee jatkuvaksi, mutta syynä ei ole vain 

yhteiskunnan rakennemuutos ja autioituminen, vaan kylät muodostavat myös 

yhteenliittymiä. Oleellista ei ole kylän koko, vaan sen asukkaiden aktiivisuus ja kylän 

toiminnan eteen tehtävä työ. Vapaaehtoinen osallistuminen kylätapahtumiin ja -

toimintaan ovat vahvalla pohjalla Livon kylällä, mutta haasteena on saada ikäihmiset ja 

nuoret mukaan innostumaan talkootoiminnasta. 

Yhteiskunnallisen rakennemuutoksen vuoksi kolmannen sektorin mukaantulo 

kylien kehittämiseen on otettu huomioon myös Livolla. Vuoden kylä 2014 – 

hakemuksessa mainitaan, että kolmannen sektorin ja asukkaiden osuus 

palvelutuotannossa sekä sosiaalisessa ja yhteisöllisessä yritys- ja yhteisötoiminnassa 

tulee todennäköisesti konkretisoitumaan myös Livon kylällä (Törmänen 2014b). Kylän 

asukkaisen tarpeista lähtevä kehittäminen ei aina vastaa viranomaissuunnittelun 

tavoitteita ja menetelmiä. Tärkeää onkin kehittää menetelmiä, joilla kyläläisten 

aktiivisuus ja tavoitteet voidaan valjastaa asiantuntijamaisen suunnittelun tueksi. 

Yhteistyön rakentaminen on olennaista, sillä kylillä ei ole virallista suunnittelustatusta 

(Kuikka 2004: 77–78, Keränen 2002: 17–18). Pudasjärven kaupungin kanssa tehtävä 

yhteistyö näyttää toimivat hyvin. Tästä todisteena on paitsi Pudasjärven palkitseminen 

vuoden kylämyönteisempänä kuntana, myös Livon kyläseuran kyläkilpailujen 

hakemuksissa mainittu toimiva yhteistyö. Lisäksi yhteistyökumppaneina mainitaan 

kylällä toimivat erilaiset yhdistykset, Livon yhteisten alueiden osakaskunta, Oulunkaaren 



80 

 

seutukunnan vanhuspalvelukeskus, Pudasjärven seurakunta. Erityisesti tapahtumien 

järjestämisessä toimijoiden välinen yhteistyö korostuu (Kylätoiminta.fi 2014a.; 

Törmänen 2014b). 

Kyläyhteisön tarkastelu sosiaalisen pääoman kautta on perusteltua, sillä se on 

hallintoa, naapurusto, ”yritys” sekä kehittyvä yhteisö. Tämä perustuu kylällä 

vapaaehtoisuuteen: ”jokainen tekee sitä, mikä on omasta mielestään mukavaa. Siksi kylä 

toimii” (Törmänen 2014b). Luottamuksen ja verkostojen kautta myös hiljainen tieto 

saadaan hyötykäyttöön (Ruuskanen 2001:4). Pienessä kylässä on jo arkielämän kannalta 

tärkeää säilyttää toimivat suhteet toisiin kyläläisiin ja kylätoiminnassa pitää voida luottaa, 

että asioista pidetään kiinni ja jokainen hoitaa oman osansa. Ohjelmissa ja suunnitelmissa 

käsite ”yhteisöllisyys” mainitaan useasti ja sen säilyttämiseksi ja kylätapahtumien 

ylläpitämiseksi on asetettu monia tavoitteita ja tehtäviä erilaisten otsikoiden alla. 

Kyläkilpailuhakemuksissa todetaan, että kyläläiset uskaltavat ottaa vastaan kylän 

kehityksen vaikuttavia haasteita. Tämä ei todennäköisesti olisi mahdollista, mikäli 

luottamus toisiin olisi heikkoa tai yhteisön merkitys ei olisi suuri. Livon kylä koetaan 

hakemuksissa monessa suhteessa omavaraiseksi, mikä on pääosin talkootyön, kyläläisten 

verkostojen ja työkaluston ansiota. Vahva ja toimiva yhteisö saa myös rahalliset tuet 

käytettyä hyödyllisesti ja tehokkaasti ja kylätoiminnalle suunnattua rahoitusta ja eri 

rahoituslähteitä osataankin Livolla käyttää hyödyksi. Kyläkoululle rakennettu 

palvelukeskus palvelee kyläläisiä monipuolisesti ja kylän pitkäjänteinen kehitystyö tulisi 

kyläkilpailuraadin mukaan huomioida myös valtakunnallisesti (Suomen Kylätoiminta ry: 

2014d). 

Sosiaaliseen toimintaan osallistumisella ja siitä syntyvästä kuuluvuuden tunteella 

on keskeinen merkitys kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Toisaalta on huomionarvoista, 

että osallistumattomuus ei merkitse suoraan syrjäytymistä tai onnettomampaa sosiaalista 

elämää (Shortall 2008: 452). Väestön ikääntyessä julkisen sektorin puolella on tärkeää 

kiinnittää huomiota koko kylän, ja erityisesti nuoremman väestön, hyvinvointiin. 

Kolmannella sektorilla toimivat järjestöt ovat hyvä vaihtoehto tuomaan aktiivisuuta 

kylätoiminnan harraste- ja virkistyspuoleen. Kuten kylätoiminta, perustuu 

järjestötoiminta Suomessa vapaaehtoisuuteen. Toimivia esimerkkejä tällaisista ovat 

kulttuuri-, taide-, liikunta- ja urheiluyhdistykset, nuorisotoiminta, 4H-järjestö, jotka 

tukevat muun muassa kylillä järjestettäviä vanhusten virkistyspäiviä ja erilaisia 
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kyläpalvelupäiviä. Järjestötoiminta perustuu kumppanuuteen ja ylläpitää ihmisten 

fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuntoa vähentäen kalliimpien palvelujen tarvetta (Pihlaja 

2010: 74–75). Sosiaalisen pääoman tuottaminen ja ylläpitäminen ei tuo taloudellisia 

lisäkustannuksia, mutta se vaikuttaa positiivisesti paitsi me-henkeen myös terveyteen. 

Hyypän (2011: 16–17) mukaan se edistää mielenterveyttä sekä fyysistä terveyttä. Hänen 

tekemänsä tutkimuksen mukaan yhteinen ”puuhaaminen”, sosiaalinen osallistuminen ja 

kulttuuriharrastetoiminta sekä niihin liittyvä luottamus ovat tärkeitä terveystekijöitä 

fyysisten ominaisuuksien ja terveellisten elämäntapojen rinnalla. Yhteisön avulla aikaan 

saatu ja ylläpidetty Livon koulurakennus toimii nykyisin myös kioskina, millä on myös 

konkreettinen arkea helpottava merkitys, sillä lähin kauppa on Pudasjärvellä yli 30 

kilometrin päässä.  

Tämä tutkielma on katsaus kulttuuritapahtumien roolista kylätoiminnassa. 

Tapausesimerkkinä käytettiin pientä toiminnaltaan menestyksekästä kylää, minkä vuoksi 

sen ei voida katsoa edustavan täysin suomalaisten kylätapahtumien kenttää. Tutkielmassa 

käytetty aineisto oli myös verrattain pieni yleistyksien mahdollisuuteen. Osa kyselyyn 

vastanneista oli jättänyt vastaamatta joihinkin kysymyksiin ja vakinaisten kyläläisten 

heikohko osallistuminen kasvatti entisten asukkaiden sekä muualta tulleiden 

kesävieraiden näkemysten painoarvoa. Tämä ei ole kuitenkaan tutkielman kannalta 

ongelmallista, sillä ei-kyläläiset vierailevat Livolla niin usein, että he heidän voidaan 

katsoa olevan kiinteä osa kylää. 

Kyselyaineisto on analysoitu käyttäen taustamuuttujina asumistilannetta suhteessa 

Livon kylään sekä ikäluokitusta. Entisten asukkaiden, muualta kotoisin olevien sekä 

muiden erottaminen varsinaisista kyläläisistä oli välttämätöntä tutkimuskysymysten 

vuoksi, sillä yksi tutkielman tavoitteista oli selvittää heidän mielipiteensä tapahtumista. 

Mielipidettä mittaavan kysymyksen kohdalla luokittelin vastaajat ikäluokkiin, jotka 

muodostuivat luontevasti havaintojen jakaantuessa lähes tasaisesti kolmeen ikäluokkaan. 

Tuloksista on havaittavissa, että yli 55-vuotiaat suhtautuvat kylätapahtumiin ja niiden 

vaikutuksiin optimistisimmin, vaikka yleisellä tasolla vastaukset olivat hyvin positiivisia. 

30–55 -vuotiaat ovat halukkaimpia osallistuman tapahtumien toteutukseen, mikä 

johtunee sekä kiinnostuksesta ja halusta toimia kyläyhteisön hyväksi että paremmasta 

fyysisestä jaksamisesta verrattuna vanhempiin. Alle 30-vuotiaat suhtautuivat 

kriittisimmin jokaiseen kyselyn aihealueeseen. Tämä johtunee siitä, että kyselyyn 
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vastanneet nuoret olivat lähinnä kylältä pois muuttaneita tai vierailijoita, jonka vuoksi 

kylän asioiden ei ehkä koeta juuri koskettavan itseään. Nuorten varauksellisempi 

suhtautuminen kylätoimintaan osoittaa myös kylätoiminnan tulevaisuudenkysymysten 

aiheellisuuden. Varttuneemmat vastaajat puolestaan ovat todennäköisesti kuuluneet 

yhteisöön jo pidemmän ajan, joka aiheuttaa tiiviimpää kuuluvuuden tunnetta ja he voivat 

tunnistaa juurensa paremmin. 

Tutkielman aineistosta olisi voitu tehdä myös tarkempia analyyseja. Tällaisia olisi 

ollut esimerkiksi väittämien tarkastelu sukupuolen, ammatin tai asumistilanteen kautta. 

Aineiston pienuuden sekä niiden tuottaman vähäisen lisäarvon vuoksi tämä ei ollut 

tutkielman kannalta tarpeellista. Tapahtumiin osallistuneiden määriä olisi ehkä ollut hyvä 

tarkastella esimerkiksi asumissuhteen pohjalta. Päätin laskea eri tapahtumiin eri roolissa 

osallistuneiden määrän koko kyselyaineiston pohjalta, sillä koin tämän antavan riittävän 

kuvan tilanteesta. Tarkemmilla analyyseilla aineistosta saadaan esimerkiksi SPSS: n 

avulla irti enemmän tietoa, mutta tähän aineistoon ja tutkielmaan tehdyt analyysit ovat 

riittäviä epäolennaisuuksia välttäen.  

Kyläkilpailuhakemukset ovat tietyllä tavalla ongelmallisia todellisuuden 

saavuttamisen kannalta, sillä niiden tarkoitus on välittää arvioijille mahdollisimman 

positiivinen kuva kylän tilanteesta etukäteen annettujen arvojen pohjalta. Kilpailutilanne 

asettaa kilpailijat ja tuomariston eriarvoiseen asemaan, minkä vuoksi hakemusten 

kirjoittajien on täytynyt miettiä vastauksiaan siltä kantilta, mitä he ovat olettaneet 

tuomariston arvostavan. Mallia hakemusten tekoon on kenties otettu myös aikaisemmista 

kilpailuista. Sanavalinnat hakemuksissa ovat hyvin positiivissävytteisiä ja asiafokus on 

luonnollisesti kylän vahvuuksissa ja mahdollisuuksissa. Aitoutta ja helposti 

lähestyttävyyttä on korostettu käyttämällä suhteellisen vapaata kerrontaa sekä 

käyttämällä murresanoja. Vaikuttavuutta lisäämään hakemuksiin on liitetty 

kyläsuunnitelma, toimintaa kuvaava kuvakollaasi sekä muuta kylään liittyvää aineistoa. 

Kyläyhdistyksen hallituksen näkemys kylätapahtumista ei siis välttämättä ole 

totuus. Ongelmallisuutta lisää opittu kylätoimintadiskurssin positiivisuus, mutta toisaalta 

kyselyn tulokset puoltavat tapahtumien olevan kylälle hyväksi. Hakemuksissa mainitaan 

muutama yleisen kehittämisen kohde, mutta pääosin omaa toimintaa arvioidaan 

kritiikittä. Sama toistuu valtakunnallisissa ja maakunnallisissa kyläohjelmissa, joissa 

tulevaisuudennäkymiin suhtaudutaan pääosin hyvin optimisesti eikä omia suunnitelmia 
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kyseenalaisteta juuri ollenkaan. Näiden ohjelmien käyttäminen lähteenä saattaakin luoda 

hieman vääristyneen kuvan kylätoiminnan nykytilanteesta, vaikka olen pyrkinyt 

poimimaan niistä vain toistuvasti esiintyviä huomioita aihettani koskien.  

 

Pohdinta 

Yksi kvalitatiivisen tutkimuksen suurimmista haasteista on tutkimuskohteina olevien 

ihmisten asenteiden, motiivien, mielikuvien ja pyrkimysten erilaisuus. Tämän vuoksi 

ihmistieteellisestä tutkimuksesta voi olla vaikeaa löytää yhtä stabiilia mallia, mikä taas 

edellyttäisi paneutumista pienempiin aihekokonaisuuksiin. Toisaalta laadullinen 

tutkimusprosessi perustuu pitkälti tutkijan intuitioon ja tulkintaan, jolloin samasta 

aineistoista voi tehdä monenlaisia päätelmiä (Metsämuuronen 2011: 20–89). Tässä 

tutkielmassa tämä tulee ilmi etenkin kysymyslomakkeiden avointen kysymysten sekä 

kyläkilpailuhakemusten tekstiosuuden analysoinnissa ja tulkinnassa. Shurmer-Smithin 

(2002: 130b) mukaan maantieteen ongelma, muiden tieteenalojen tavoin, tekstien 

tulkinnassa on representatiivsuus eli paikkojen tai ideoiden esittäminen on käytännössä 

mahdotonta ilman tulkintoja. 

Tutkimuksen tavoitteena on aina totuus ja objektiivinen tieto. Tähän tavoitteeseen ei 

kuitenkaan laadullisessa tutkimuksessa voida täysin yltää. Tutkijan oman taustan ja 

mielipiteiden vaikutusten minimoimisen lisäksi on tärkeä pohtia tutkimuksen kohdetta ja 

tarkoitusta, omaa sitoumusta, suhdetta tiedonantajiin sekä aineiston analyysiä, 

luotettavuutta ja raportointia. Myös reliaabelius eli mittaustulosten toistettavuus sekä 

validius eli tutkimusmenetelmän pätevyys ovat hyviä mittareita tutkimuksen 

onnistuneisuutta tarkasteltaessa (Hirsjärvi ym. 2010: 231; Tuomi & Sarajärvi 2013: 134–

142). Tässä tutkielmassa objektiivisuuden haasteena on kirjoittajan henkilökohtainen 

suhde tutkimuskohteeseen, minkä vuoksi oma historia kylällä ja kokemukset 

tapahtumista ja kyläyhteisöstä ovat vaikuttaneet tutkimusaiheen sekä jollain tasolla myös 

tutkimuskysymysten valintaan. Kyselylomakkeessa kysymykset pyrittiin pitämään 

mahdollisimman avoimina, jotta vaikutus saatiin minimoitua. Myös 

kyläkilpailuhakemukset pyrittiin käymään läpi mahdollisimman objektiivisesti. Tulosten 

tarkastelussa, analyysissä ja raportointivaiheessa kiinnitin erityistä huomiota siihen, että 

en anna omien kokemusteni tietoisesti vaikuttaa siihen, miten tulkitsin aineistoa. 
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Tavoitteeni oli tehdä tutkielmastani niin luotettava kuin oli mahdollista, mutta olen 

tietoinen myös oman osani vaikutuksesta tutkielman lopputulokseen. 

Otoskokona on koko perusjoukko (livolaiset sekä kesävieraat) eli tavoitteena oli 

kokonaistutkimus. Vastausten keräämisessä ei käytetty satunnaismenettelyä, minkä 

vuoksi on olemassa riski, että pienehkö vastausten lukumäärä ei kuvaa koko populaatiota 

(Metsämuuronen 2011: 50). On hyvin mahdollista, että kylätapahtumiin positiivisesti 

suhtautuvat ovat olleet halukkaampia osallistumaan kyselyyn, jolloin skeptisempien 

joukko saattaa jäädä vähemmistöön. Suurin osa vastauksista kerättiin kesäpäivillä, mikä 

jo lähtökohtaisesti rajaa ulkopuolelle kylätapahtumiin osallistumattomien mielipiteet. 

Näin ollen kyselyn tulokset saattavat edustaa sitä väestönosaa, joka on aktiivisesti 

mukana tapahtumien järjestelyssä, niihin osallistumisessa ja näin ollen mukana 

ylläpitämässä sekä kehittämässä yhteisöllisyyttä sekä kylätoimintaa. Tutkielman 

kyselyaineisto edustaa vain kyselyyn vastanneita ihmisiä, eikä siitä voida sen vuoksi 

tehdä yleistyksiä.  Tämän lisäksi pieni vastausmäärä lisää tulosten epäluotettavuutta. 

Tuomi ja Sarajärvi (2013: 73) huomauttavat, että kyselyn ongelma haastatteluun 

verrattuna on sen joustamattomuus. Haastattelija ei voi esimerkiksi oikaista 

väärinkäsityksiä tai kysyä lisätietoa. Kyselyn haaste vastaajan kannalta on myös 

kirjallisen ilmaisun tärkeys eli kyselyn tekijä olettaa, että vastaajat ovat kykeneväisiä ja 

haluavaisia ilmaisemaan mielipiteensä kirjallisesti. Haastattelumenetelmällä saadaan 

myös tarkennettua haluttuja teemoja haluttujen henkilöiden kautta, minkä vuoksi 

kyläaktiivien haastattelu olisi tässä tapauksessa todennäköisesti monipuolistanut 

mielipiteitä ja näkökulmia tapahtumista ja muista pääteemoista. Tutkimussuunnitelmassa 

tämän tutkielman yhdeksi metodiksi kyselyn rinnalle olikin tarkoitus ottaa 

puolistrukturoitu teemahaastattelu, jonka avulla kyselystä nousseita teemoja olisi 

tarkasteltu lähemmin muutaman kyläaktiivin kanssa. Kyselyn vastausajan umpeuduttua 

haastattelut päätettiin jättää pois, sillä kirjoittajan mielestä ne eivät olisi tuoneet 

huomattavaa lisäarvoa tutkielmaan. Perustelen tätä sillä, että oletettavasti kaikki 

potentiaaliset haastateltavat olivat vastanneet kyselyyn, eikä samojen asioiden kysyminen 

olisi ollut mielekästä. Toinen syy on se, että mielestäni kyläyhdistys Livokkaan näkemys 

tapahtumistaan tulee riittävästi esiin kyläkilpailuhakemuksista. Haastattelun käyttämistä 

ei puoltanut sekään seikka, että ne olisivat vaatineet suuren määrän aikaa ja järjestelyjä. 
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Hakemukset kyläkilpailuihin on laadittu Livokas ry:n hallituksen toimesta, minkä vuoksi 

siihen kootut ajatukset ovat peräisin vain muutamalta henkilöltä. Tämä joukko edustaa 

koko kylän virallista mielipidettä, vaikka se kattaa vain pienen osan koko asukasluvusta. 

On oletettavaa, että hallituksen jäsenten mielipiteet ovat linjassa kylän yleisten 

mielipiteiden kanssa, mutta jokaista eriävää mielipidettä ei luultavasti ole voitu ottaa 

huomioon. Hallituksen jäsenet ovat kylätoiminnan aktiiveja, mikä edellyttää heiltä 

kiinnostusta kylän kehittämisasioihin. Tämän vuoksi ilmapiirin on oltava positiivinen ja 

muutosmyönteinen. Hakemusten tavoitteena on ollut luoda mahdollisimman hyvä kuva 

kylästä sen mukaisesti mitä kilpailujen raadin on oletettu arvostavan ja painottavan. 

Mikäli hakemuksella onnistutaan vakuuttamaan tuomaristo, ovat mahdollisuudet 

korkeammalla voiton suhteen. Livon tapauksessa näiden hakemusten voi katsoa 

onnistuneen erinomaisesti, sillä Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2013 -kilpailussa 

saavutettiin ensimmäinen sija ja valtakunnallisessa Vuoden kylä 2014-kilpailussa Livo 

sijoittui toiseksi saaden ensimmäisen kunniamaininnan (Suomen kylätoiminta ry 2014d.). 

Laadullista tutkimusta tekevän tutkijan tulee kiinnittää erityistä huomiota eettisiin 

kysymyksiin. Tällaisia ovat muun muassa tutkimusaiheen valinta tutkimukseen 

osallistuvien oikeudet, aineiston keräämiskeinot, analyysimenetelmien luotettavuus, 

anonymiteetti ja tutkimustulosten esittämistapa. Tutkimuksen teon tulee perustua 

yleisesti hyväksyttyyn hyvään tieteelliseen käytäntöön, jonka perustana ovat 

tiedeyhteisön tunnistamat kriteerien mukaiset ja eettisesti kestävät toimintatavat ja toisten 

tutkijoiden työn kunnioittaminen. Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon tutkimuksen 

oikeanlainen eteneminen ja raportointi, tutkimusryhmän asema, rahoituslähteet sekä 

hallintokäytännöt (Dowling 2010: 28; Tuomi & Sarajärvi 2013: 128–133). Olen 

noudattanut tämän tutkielman teon aikana näitä ohjeita parhaani mukaan ja mielestäni 

onnistunut siinä. 

Bell ym. (2010: 205) mukaan globalisaation aikana maaseutu assosioituu edelleen 

pääosin negatiivisena kehitystä jarruttavana käsitteenä: vanha, väsynyt, passiivinen ja 

resistenssi kaupungin uudistaville vaikutuksille. Vahva ja oikein käytetty sosiaalinen 

pääoma lisää muiden pääomien mukana kylän joustavuutta (resilience) sitä kohtaavia 

ongelmia ja muutoksia vastaan torjuen mahdollisia negatiivia vaikutuksia (Wilson 2009: 

367). Muuttuvan maaseudun haasteisiin vastaaminen onkin kylätoiminnan perusajatus. 

Maakunnallisen ja valtakunnallisen kyläkilpailujen perusteella Livon kylän voidaan 
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katsoa onnistuneen tässä tehtävässä erinomaisesti. Voiton Pohjois-Pohjanmaan vuoden 

kylä 2013-kilpailussa toivat arviointiperusteina olleet kylän pitkäjänteinen kehittäminen, 

toiminnan omaleimaisuus, ennakkoluulottomuus sekä nuorten toiminta kylässä (Pohjois-

Pohjanmaan liitto 2014). Suomen Kylätoiminta ry puolestaan arvioi Livon vuoden 2014 

toiseksi parhaaksi kyläksi Suomessa. Yhdistys perusteli hyvää sijoitusta maakunnallisen 

kilpailun raadin tavoin sillä, että pienestä koostaan huolimatta kylä on saanut paljon 

aikaan. Tulosta saadaan aikaiseksi kyläläisten osaamisen ja rohkeuden myötä. Toiminta 

perustuu yhteisöllisyyteen, talkootyöhön ja perinteisiin arvoihin, mutta kehittäminen on 

aktiivista ja nuorekasta (Suomen Kylätoiminta ry. 2014d). 

Kylätoiminnan kehittäminen liittyy läheisesti yhteiskunnallisesti ajankohtaiseen 

kysymykseen siitä, onko koko Suomi pidettävä asutettuna. Maaseutumaisten 

kulttuuritapahtumien ja niistä syntyvien yhteisöllisyyden, kylähengen ja identiteetin 

kasvun hyödyntäminen tämän kysymyksen ratkaisussa voisi olla yksi 

jatkotutkimusaiheista, kuten myös maaseudun houkuttelevuuden lisääminen tapahtumien 

avulla. Kylätapahtumiin liittyvä matkailullinen potentiaali saattaa kasvaa paikoin 

suureksi, mutta sitä ei ole vielä täysin tunnistettu maakunnallisissa ja paikallisissa 

kyläohjelmissa ja -suunnitelmissa. Merkittävät suomalaiset tapahtumat on kirjattu 

suunnitelmateksteihin, mutta pienempiä tapahtumia ei koeta yleisellä tasolla kovinkaan 

tärkeiksi. Ilmosen ym. (2010: 17–18) mukaan tämän vuoksi olisi hyvä selvittää, miten 

paikalliset tapahtumat on esitetty muun muassa kyläsuunnitelmien vahvuuksissa ja 

mahdollisuuksissa Vetovoimaisuuden lisääminen lähtee pienistä askeleista, kuten Livolla 

suunnitteilla olevista moottorikelkkareitin laajennuksesta, savusaunan rakentamisesta, 

talomuseoiden avaamisesta, yöpymismökkien rakentamisesta tai kalastusturismin 

mahdollisuuksien parantamisesta. Kylätapahtumat tuottavat tarkoituksensa mukaisesti 

ennen kaikkea vakituisesti kylällä asuville ja sitä jatkuvasti kehittäville Livon vakituisille 

ja väliaikaisille asukkaille mahdollisuuden virkistäytymisen, yhteisöön kiinnittymisen ja 

sosiaalisen pääoman kasvun mahdollisuuden. Aktiivinen kylätoiminta on kylien 

kehittymisen elinehto, eikä se voi toteutua ilman sitoutuneen yhteisön osallistumista. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 

 

 

   

 

 

Kysely Livon kyläkulttuurista ja –tapahtumista                        Kesäkuu 2014 

 

Arvoisa nykyinen/entinen livolainen ja kesävieras, 

 

tämä kysely on osa Oulun yliopiston maantieteen laitoksella toteutettavaa Pro gradu –

tutkielmaa Kylä ja kulttuuri – paikalliset tapahtumat osana kylätoimintaa Pudasjärven 

Livon kylässä. 

Kyselyn tarkoituksena on selvittää sekä nykyisten että entisten kyläläisten ajatuksia ja 

kokemuksia Livolla järjestettävistä tapahtumista, kyläkulttuurista sekä kylähengestä ja 

yhteisöllisyydestä.  

 

 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa. 

Täytetyn lomakkeen voit palauttaa vastauslaatikkoon Livon koululle. Voit vastata 

kyselyyn myös internetissä 30.6.2014 mennessä, osoitteen löydät vastauslaatikon 

vierestä. 

 

 

Kiitos vastauksista!  

 

Lisätietoja: Laura Kärppä 

laura.karppa@student.oulu.fi puh. 0400-XXXXXX 

mailto:laura.karppa@student.oulu.fi


 

1. Sukupuoli  

( ) mies 

( ) nainen 

2. Ikä _______  

3. Asuminen  

( ) olen Livon kylän nykyinen asukas  

( ) olen Livon kylän entinen asukas  

( ) olen muualta kotoisin oleva kesäasukas 

( ) muu, mikä     

4. Pääasiallinen toimi 

 ( ) töissä käyvä  

 ( ) opiskelija  

 ( ) työtön  

 ( ) eläkeläinen  

 ( ) joku muu, mikä   

 

Vastaa kysymyksiin 5 ja 6 vain, jos et asu Livolla vakituisesti. 

5. Kuinka usein vierailet Livolla? 

( ) viikoittain 

( ) kuukausittain 

( ) muutaman kuukauden välein 

( ) 2-3 kertaa vuodessa 

( ) kerran vuodessa 

( ) harvemmin kuin kerran vuodessa 

 

6. Vaikuttavatko kylällä järjestettävät tapahtumat vierailuajankohtiisi? 

( ) todella paljon 

( ) paljon 

( ) jonkin verran 

( ) vähän 

( ) ei ollenkaan 



 

7. Missä Livolla järjestetyissä tapahtumissa olet ollut mukana? Rastita sopivin 

vaihtoehto. 

A= olen osallistunut yleisönä tai kilpailijana 

B= olen osallistunut järjestäjänä tai talkootyöläisenä 

C= tapahtuma ei kiinnosta minua/en ole päässyt osallistumaan 

D= en ole ollut tietoinen tapahtumasta 

Tapahtuma A B C D 

Entisten oppilaiden juhlat     

Hirvenmehtuun avajaiset     

Ikäihmisten lomapäivät     

Juhannuskokko     

Karhunveistoviikko     

Kauneimmat joululaulut joulupuurolla     

Kesän aloitushartaus Livon koululla     

Kesäpäivät     

Kuutamotapahtuma     

Lentopallon kyläsarja     

Onkikilpailut     

Pilkkikilpailut     

Pöllinheiton SM-kilpailut     

Tanssit seurojentalolla/Ruostehovilla     

Uuden vuoden vastaanottajaiset     

Vappuhulinat     

Virikepäivät     

Äitien-/isäinpäiväjuhlat     

muu, mikä     

 

 

 

 

 



 

8. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Ympyröi sopivin vaihtoehto. 

1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 4= jokseenkin 

samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä 

 

Tapahtumien määrä ja laatu 

Livolla järjestetään minua kiinnostavia tapahtumia  1    2    3    4    5  

Livolla järjestetään tapahtumia kaikkia ajatellen  1    2    3    4    5 

Livolla järjestetään paljon tapahtumia   1    2    3    4    5 

Kunta ja lähikylät ovat mukana tapahtumatoiminnassa 1    2    3    4    5 

Tapahtumat ovat tärkeä osa kylätoimintaa  1    2    3    4    5 

Tapahtumilla on merkitystä kehittämistoiminnassa  1    2    3    4    5 

Kylätapahtumilla voidaan houkutella matkailijoita  1    2    3    4    5 

Tapahtumilla pitäisi olla suurempi matkailullinen vetovoima 1    2    3    4    5 

Olen tyytyväinen tapahtumien toteutukseen  1    2    3    4    5 

 

Osallistuminen 

Haluan olla mukana järjestämässä tapahtumia  1    2    3    4    5 

Haluan osallistua tapahtumiin talkoolaisena  1    2    3    4    5 

Haluan osallistua tapahtumiin vain yleisönä  1    2    3    4    5  

Saan tietoa Livolla järjestettävistä tapahtumista  1    2    3    4    5 

 

 

Kylähenki, kylähistoria ja -kulttuuri 

Livolla on hyvä kylähenki    1    2    3    4    5 

Kylätapahtumat vahvistavat yhteisöllisyyden tunnetta  1    2    3    4    5 

Tapahtumat vahvistavat kyläidentiteettiä   1    2    3    4    5 

Kylätapahtumat lisäävät viihtyvyyttä   1    2    3    4    5 

Kaikilla on mahdollisuus osallistua tapahtumien suunnitteluun 1    2    3    4    5 

Kaikilla on mahdollisuus osallistua tapahtumien järjestämiseen 1    2    3    4    5 

Livolla on näkyvä kulttuuriperintö   1    2    3    4    5 

Kulttuuriperintöä on sisällytetty kylätapahtumiin  1    2    3    4    5 

Talkootoiminta on oleellinen osa kyläyhteisön toimintaa 1    2    3    4    5 



 

9. Millaisia tapahtumia toivoisit Livolla järjestettävän? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10. Tuodaanko /pitäisikö tuoda kylätapahtumissa esille Livon historiaa ja 

kulttuuriperintöä? Miten?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

11. Mitkä tekijät vaikuttavat positiivisesti kylähenkeen ja yhteisöllisyyteen? Miten 

niitä voitaisiin parantaa? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12. Onko kylätapahtumilla merkitystä, miten hyvin viihdyt kylällä ja kuinka 

vahvasti tunnet olevasi osa kyläyhteisöä? Miksi? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

KIITOS! 



 

LIITE 2 

 

VUODEN KYLÄN VALINTA 2014 

 

Maakunnallisia kyläyhdistyksiä pyydetään palauttamaan valintalomake 

liiteaineistoineen Suomen Kylätoiminta ry:lle perjantaihin 2.5.2014 mennessä. 

 

Jos vastaustila ei riitä, jatkakaa lomakkeen taakse tai erilliselle paperille. Voitte liittää 

esitykseen myös muuta kylän toiminnasta kertovaa materiaalia, jonka palautamme 

valinnan jälkeen. 

 

1.Kylän nimi________________________________________________________ 

sijaintikunta         

kylän asukasluku  ________________________  (arvio riittää, jos tarkka tieto puuttuu) 

etäisyys lähimpään kaupunkiin noin _____ km, lähin kaupunki on 

________________________  

 

2.  Onko hakijana kyläyhdistys?  

  Kyllä    Ei     

Kyläyhdistyksen nimi:_____________________________________  

Perustamisvuosi _____ 

 

3. Tietojen ilmoittajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti: 

      

       

 

4. Mitä liitemateriaalia hakulomakkeen mukana on ja minne se palautetaan? 

      

       

 

 

 

 

 



 

5. Kylässä toimivat seuraavat järjestöt (rasti, jos on): 

 

kyläyhdistys  muita järjestöjä, mitä?  

kotiseutuyhdistys   

nuorisoseura   

maa- ja kotitalousseura tai PVY   

martat   

metsästysseura   

urheiluseura tai sen alaosasto    

4H-kerho   

 

6. Onko kylässä voimassa oleva kyläsuunnitelma? 

Kyllä      Ei       

 Kyläsuunnitelman laadintaprosessi, suunnitelman toteuttaminen ja seuranta? 

_____________________________________________________________ 

       

 

7. Miten kylä on osallistunut kuntarakenne uudistukseen ja miten on järjestetty kunnan ja 

kylän välinen suhde sekä luotu yhteinen sopimus- ja neuvottelumekanismi?  

      

       

 

8. Kylän kolme merkittävintä voimannäytettä viimeisen viiden vuoden aikana (yksin tai 

yhdessä muiden kanssa). Näistä pyydetään liittämään mukaan oheisaineistoa. 

. 

1. ____________________________________________________________ 

       

2. __________________________________________________________ 

       

3. ____________________________________________________________ 

       

 

 

9. Miten kylä on hoitanut viestinnän; lehti, infokirje, ilmoitustaulu, kotisivut, 

verkkotiedotteet, facebook ja muu sosiaalinen media tms. 

      

       

 



 

10. Millaista yhteistyötä kylässä on tehty? Esimerkkejä: 

     

 A. Oman kylän järjestöjen ja kyläläisten kesken: 

    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

    B. Yhdessä kunnan toisten kylien, kunnan, alueen Leader-ryhmän, järjestöjen ja 

muiden kanssa: 

    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

     

 C. Kansainvälinen toiminta: 

    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. Esimerkki onnistuneesta yhteishankkeesta, jossa kylä on ollut mukana (mitä tehtiin, 

miksi, koska ja keiden kanssa?): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________  

      

 

12. Mitä merkittäviä tapahtumia (kyläjuhlia, markkinoita, näytelmiä, yms. 

yleisötilaisuuksia) kyläläiset ovat järjestäneet viimeisen viiden vuoden aikana yksin tai 

yhdessä muiden kanssa? 

      

       

 

13. Miten kylä ja kyläläiset ovat osallistuneet alueensa lähipalvelujen kehittämiseen ja 

uudelleen järjestämiseen (esim. kauppa, lähikoulu, posti, kylän monipalvelukeskus, 

laajakaistayhteydet, jätevesineuvonta, kylien turvallisuus, kyläavustaja, 

kuljetuspalvelut)?  

      

       

 

14. Mitä elinkeinojen kehittämiseen liittyviä hankkeita kylä on toteuttanut tai ollut 

mukana toteuttamassa viimeisen viiden vuoden aikana? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 

 

 



 

15. Edellä mainittujen hankkeiden kokonaisarvo (€) kylän elinkeinojen kehittämiseen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

16. Onko kylässä kyläkaavaa tai ympäristösuunnitelmaa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

17. Miten kylässä on vaalittu kylän kulttuurimaisemaa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

18. Onko kylän voimin pyritty edistämään maaseutuasumista ja hankkimaan kylään uusia 

asukkaita ja miten (tonttipörssi, markkinointi, muilla tavoin)? 

      

       

 

19. Miten kyläperinnettä on vaalittu ja tallennettu (perinnetapahtumat, kyläkirjat, 

romput jne.)? 
      

       

 

20. Miksi juuri tämä kylä pitäisi valita Vuoden Kyläksi? 

      

       

 

 

Huom.: 

(Liitteestä 1 ja liitteestä 2 on poistettu ja muokattu avointen kysymysten vastusrivejä) 


