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Hyvää kyläelämää 
Hämeessä
Kanta-Hämeen kyläohjelma 2022–2030

Millaisia ovat kyläm-
me, asuinalueemme ja 
pitäjämme tulevaisuu-
dessa?  Mitä voimme 
tehdä hyvän kyläelämän 
edistämiseksi?  
 
Kanta-HäMeen 
kyläohjelma antaa 
suunnan, mikä on kylien 
ja asukasyhteisöjen rooli 
hämäläisessä yhteiskun-
nassa.

 Kaikki asuvat kylissä
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Me KaiKKi asuMMe Kylissä!   
Kylät ja niiden yhdistykset toimivat lähellä ihmisen ja perheiden arkea. Ne 
tarjoavat osallistumisen, tekemisen ja harrastamisen paikkoja sekä samalla 
mahdollisuuden kuulua ryhmään. Paikallinen kylä- ja asukastoiminta perus-
tuu pääosin vapaaehtoisuuteen ja nousee kyläläisten yhteisistä tarpeista.  
Toimitaan yhdessä lähiyhteisön- ja ympäristön hyväksi! 

Miten vaHvistaMMe Hyvää KyläeläMää?  
Kanta-Hämeen kyläohjelma tarjoaa rakennuspalikoita ja toimintamalleja 
hyvään kyläelämään . Ohjelmasta voi ottaa suuntaa ja askeleita oman kylän 
toiminnalle. Osalle kyläyhteisöistä ja kunnista moni asioista on jo arkipäivää. 
Toisella kylällä täytyy yhdessä tekemisen ja yhteisön turva löytää uudel-
leen.

tervetuloa KuMppanit! 
Kylä on osa kuntaa, sen pienin järjestäytynyt yksikkö. Kylien vapaaehtoistoi-
mijoiden tueksi tarvitaan ehdottomasti myös kuntaa, muita viranomaisia ja 
toimijoita. Tervetuloa tekemään yhteistyötä kylien kanssa, tuomaan omaa 
toimintaanne, kehittämiskokeiluja, pilotteja ja hankkeita. Kylien yhteisölliset 
tilat voivat tarjota helpon jalkautumispaikan lähellä asukkaita. Kylien viestin-
täkanavat auttavat tavoittamaan asukkaat, myös paikallisten olojen parhai-
na asiantuntijoina. 
 
yHdessä teHty 
Kyläläisten ideat ja esimerkit luovat pohjan tälle ohjelmalle. Hämeen Kylät 
ry ja Kanta-Hämeen Leader-ryhmät toteuttivat alkuvuodesta 2021 Hyvää 
elämää kylissä nyt ja 10-vuoden päästä -kyselyn. Kyselyyn saatiin 574 vas-
tausta pääosin asukkailta ja vapaa-ajanasukkailta joka puolelta maakuntaa. 
Lisäksi kahdessa verkkopajassa ja kylätreffeillä myllytettiin vastaajien tär-
keimpänä pitämiä teemoja: lähipalveluja älykkäästi ja uusin keinoin, nuoret 
toimivat ja juurtuvat sekä kylille lisää asukkaita. Ohjelmaluonnos hyväk-
sytään 6.4.2022 Hämeen Kylät ry:n kevätkokouksessa ja sen viimeistelee 
Hämeen Kylät ry:n hallitus.

Ole hyvä, tässä Kanta-Hämeen kyläohjelma. 
Tervetuloa mukaan yhteiseen tekemiseen!

sisällysluettelo 
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12 Tule tekemään yhdessä hyvää elämää!

Kutsu

Hämeen Kylät ry kutsuu 
Sinut, kylien ystävä, 
yhteistyö kumppani, 
asukas, yrittäjä, mökkiläi-
nen, päättäjä, viranhaltija, 
kehittäjä, vierailija, 
vapaaehtoinen, …toimi-
maan oman kyläsi ja 
hämäläisten kylien 
parhaaksi.Hyvää KyläeläMää HäMeeSSä – Kanta-Hämeen kyläohjelma 2022–2030 • Julkaisija: Hämeen Kylät ry • Taitto: Päivi 

Liikamaa • Paino: ___, 2022
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Kylä- ja asuKasyHdistysten yleisimpiä toimintamuotoja

missä olemme nyt?
Kylät Kanta-Hämeessä

HäMeen Kylät ry on 
maakunnallinen 
kyläyhdistys, joka toimii 
Kanta-Hämeen kyläver-
kostona. Hämeen Kylät 
ylläpitää maakunnallis-
ta kylärekisteriä, antaa 
asiantuntija-apua 
kylätoiminnan käynnis-
tämiseen ja kehittämi-
seen, tulevaisuuskes-
kusteluihin, 
osallisuustyöhön niin 
kylille kuin kylien 
kumppaneille. 

leader-ryHMä on 
seudullinen maaseudun 
kehittämisyhdistys, joka 
rahoittaa toimialueensa 
yhdistysten ja yritysten 
toimintaa EU:n maaseu-
tuohjelman hankeva-
roin.  
 
suoMen Kylät ry on 
kylä- ja kaupunginosa-
toimintaa, leader-toi-
mintaa ja muuta 
paikallista kehittämistä 
edistävien järjestöjen 
valtakunnallinen 
yhteistyöjärjestö ja 
eduntekijä.

Kylä on paikka, jonka asukkaat mieltävät toiminnallisesti omaksi asuin-
alueekseen. Kylä voi olla perinteinen maaseutukylä, asuinalue, taajama, 
kaupunginosa, kirkonkylä tai pitäjä.

Kanta-HäMeessä on 150 viehättävää, toimivaa ja erilaista kylää, joissa 
toimii kylä- tai asukasyhdistys (tai vastaavasti toimiva muu yhdistys) omalla 
alueellaan eli kylässä paikalliskehittäjänä.

KylätoiMinta on tekoja lähiyhteisön ja ympäristön hyväksi. 
Kylätoiminta on kaikille avointa ja sitä leimaa laaja-alaisuus, tartutaan alu-
een asukkaiden yhteisiin asioihin.

Forssa

loppi

Hausjärvi

Hattula

taMMela

joKioinen

HuMppila

ypäjä

Hämeenlinna
janaKKala

Riihimäki

Lähteet: Valtakunnallinen kyläkysely 1/2022, Kanta-Hämeen järjestökysely 1/2022

Tapahtumat

ympäristön- 
hoito, ulkoilupaikat, 

reitit

Retket,  
matkat, virkistys-

toiminta

vapaaehtois-
toiminta

Kylän  
viestintä,  
tiedotus

yhteisöllisen 
tilan ylläpito, 

vuokraus, 
toiminta

yhdistys-
yhteistyö

Harrastus-
toiminta, 
liikunta

Paikalliskulttuuri, 
historia, taideKyläläisten 

muistaminen, 
palkitseminen

Kierrätys, 
kestävä 
kehitys

Kylämatkailu

Senioritoiminta

Kuntayhteistyö

Työllistämis-
toiminta

Kylän markki-
nointi, asukas-

hankinta

Turvallisuus, 
varautuminen

yritysyhteistyö
lapsi- ja 

perhetoiminta

Kioski, kahvio

Nuorisotoiminta

vaikuttaminen

Kanta-HäMe

170 577 asukasta 
• 86 332 kotia 
• 21 657 
kakkosasuntoa

150 kylää 
• 90 yhteisöllistä taloa

11 kuntaa

3 seutukuntaa 
• Forssa 
• Hämeenlinna 
• Riihimäki

3 leader-ryhmää 
• LounaPlussa ry 
• Linnaseutu ry 
• EMO ry

Kanta-Häme 
• 1 maakunta 
• 1 hyvinvointialue 
• Hämeen Kylät ry 
• Kanta-Hämeen 
järjestöyhteistyö
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Digitaalisuus

Monipaikkaisuus
Muutoksen tuulia



päämäärä 2030:  
Hyvää kyläelämää Hämeessä 

KyläKyselyn 2021 Hyvä elämä kylissä teemoista on muodostettu hyvän 
kyläelämän rakennuspalikat ja toimintatavat.

Lähes 600 vastaajaa arvioi tässä kyselyssä 10 teeman tärkeyttä oman kylän 
tai alueen kannalta. Teemat oli avattu lyhyellä tulevaisuuteen suuntaavalla 
tekstillä. Kaikki kymmenen teemaa koettiin tärkeiksi, joskin samat kolme 
tärkeintä erottuivat niin maakunnassa kuin seuduilla. Jokaiseen 10 teemaan 
saatiin toistasataa avointa vastausta, toiveita, ideoita ja esimerkkejä vastaa-
jilta.

Kanta-HäMeen 
MaaKuntaoHjelMa 

Kestävän kasvun 
Häme kertoo yhteisen 
suunnan maakunnan, 
kuntien ja toimijoiden 
kehittämistyölle. 

Kylät, niiden 
yhteishenki ja 
paikallisen tekemisen 
meininki on kytkettävä 
vielä paremmin osaksi 
maakuntaa ja kuntia.

Kylätalo

Turvallisuus

Kulttuuri ja 
ympäristö

Maalle asumaan

Palvelut

viestintä

Nuoret

Kestävä kehitys

yhteisön toiminta

Kumppanuus

Kanta-Häme – tärKeimmät teemat
Kyselyssä eniten mainintoja saaneet teemat.
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lisää esiMerKKejä  
ja ideoita
Hyvä elämä kylissä nyt ja 
10 vuoden päästä 
-kyselyn yhteenveto 
osoiteessa https://www.
hameenkylat.fi/hyvaa-
elamaa-kylissa_
yhteenveto/

mistä koostuu hyvä kyläelämä? 

eloisat ja 

turvalliset

KyläyHteisöt  

asuKKaat

osallistuvat ja 

toimivat

osana

verKostoja

Kanta-
Hämeen 

maakunta ja 
hyvinvointi- 

alue 

elinvoimaiset 
kunnat

Valta-
kunnallinen 

verkosto, 
suomen  

Kylät

kpl



Hyvinvointia ja  
turvallisuutta

yhteisöllisyys on läheisyyttä ja luo 
turvaa. Kyläkahvila & teemahetki on 
helppo paikka tulla mukaan. paikal-
lisyhteisö kantaa vastuuta asukkais-
taan. Huolehditaan erityisesti, että 

ikäihmisillä ja lapsiperheillä on hyvä 
ja turvallista olla. onko teillä jo 

varauduttu auttamaan äkillisissä 
kriiseissä ja myrskyissä?

uusia asuMisen 
ratKaisuja Kyliin

Kiinnostus maaseutuasumiseen on 
lisääntynyt huikeasti. etätyö mahdol-
listaa monelle arjen ja työnteon myös 

mökiltä. nopeat verkkoyhteydet, 
mielellään valokuituverkko on paikka-
riippumattomuuden edellytys. miten 
maalla vastataan kasvavaan kiinnos-
tukseen: mistä viehättäviä tontteja, 

kuinka uudenlaisia asumisen muotoja 
ja elämää autiotaloihin? lähtisitkö sinä 

maallemuuttokummiksi?? 

talolla tavataan
yhteistila (kylätalo, lähikoulu, 
seurantalo, kirjasto, …) kokoaa 

tapaamaan, harrastamaan, etä-
työskentelyyn ja saamaan palvelu-
ja kylässä ja asuinalueella. yhteisti-

la toimii paikallisena toiminta-, 
logistiikka-, ja valmiuskeskuksena 
yhteistyössä viranomaisten, kun-

nan ja järjestöjen kanssa. Kylätalon 
kynnys on matala poiketa. 

palveluja  
läHeltä uusin Keinoin

asioita voidaan järjestää uudella 
tavalla, jotta hyvinvointimme säilyy 

tai jopa paranee maaseudulla ja 
asuinalueilla. digiloikkaa on moni 

jo ottanut. miten jatkamme sitä 
palvelemaan kaikkien arkea? myös 
yhteisö voi käynnistää kyläpalvelu-
ja kokeillen ja asukkaita kuunnel-

len. Kyläpalvelut voivat tarjota 
myös työpaikan, ensi askeleen 

pitkäaikaistyöttömälle tai nuorelle. 

ulKoilua ja Kulttuuria  
Meille ja Muille

Hämäläiset kylät ovat viehättäviä 
kulttuuriympäristöjä. Kylässä on 
luonto läsnä, on ulkoilupolkuja ja 

paikkoja, mahdollisuus liikkua niin 
metsissä kuin vesillä. Kulttuuripe-

rinne ja yhteisöjen toiminta on 
monialaista, omaperäistä ja aitoa. 

Kytketään paikallinen luonto-, 
kulttuuri-, tapahtumatarjonta ja 

yhdistysten aito tekeminen matkai-
lutarjontaan ja otetaan käyttöön 

digikanavat. 

mitkä askeleet otamme?
Hyvän kyläelämän rakennuspalikoita

Varautumista ja kriisiharjoituksia

Julkinen li ikenne ja kimppakyytejä

Uudet käyttötarkoitukset

Village HUBJulkinen ja yrit täjät jalkautuvat

Auttamishalua

Liikenneturvallisuus

Naapuriapua ja vapaaehtoisrinkejä

Vapaa-ajanasunnosta vakituinen

Ekokylä, yhteisöll istä

Sukupolvien kohtaamisia

Tapahtumia ja pop up

Ylläpito, kunnostustoimet, ta
lkoot

Merkityt polut , 

Digisovellukset ,  avainkoodit

Yhteiskäyttöä

Kylälounaita, 

ruokaosaamista, 

Etäkatsomo

Nopeat nett iyhteydet

Paikallisoppaat

Paketoidaan ja markkinoidaan

Kyläkouluja ja varhaiskasvatusta

Lähiruokaa, paikall iset 

Ansaintakeinoja

Päivä perheessä

ladut, kyläkävelyt

kauppakassi

Liikuntapaikat

Etätyöpistei tä

tuotteet helposti

Monipalvelupistei tä

Kausi- ja vuokra-asumista, asumiskokeiluja

Maalla asumiseen oppia,

asumispalveluja, aurausta
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Kuinka askellamme?
Älykkäitä toimintatapoja

Nettisivut, some, kylätiedotteet , 
i lmoitustaulut,  mainokset

Kyläyhdistys väli t tää tietoa asukkaille

Tutustumista, avoimuutta, suvaitsevuutta

Mahdollisuus kokeil la, osall istua kertaluonteisesti

Vapaa-ajanasukkaat, entiset kyläläiset , 

Yhdistysavustaja palkkatuella, 

työkokeil i jat

Kesätöitä, työharjoit teluja, 
opinnäytetöitä

Kampanjoita ja kokeiluja

Treffi t  kylien kesken

Yhteismarkkinointia

Kumppanuuspöydät

Kylien yhdistykset ,  työnjakoa, vaikuttamiseen voimaa

Alusta lainaamiselle , vuokraamiselle ,  paikall isi l le tuottei l le

Ansaintakeinoja, 

nuorten yrit tä
jyyttä

Sukupolvien 

kohtaamisia

Hiilen sitomistapoja ja uusiutuvaa energiaa
Yritysyhteistyötä

Kiertotaloutta

Ideariihi ja 

työryhmä pystyyn

Omat kulmat,

oma alue

Kunta & maakunta vapaaehtois-työtä tukemassa

Hankerahoitusta, 

kimppahankkeita

Pyörit täji l le kulukorvaukset

Sihteeri-, taloushallinto- ja 

pilvipalvelut yhdistyksil le

Digisovellukset ,  avainkoodit

Yhteinen visio, älykäs suunnitelma

Kokemusten vaihtoa
 ja hyviä käytäntöjä,
 opintomatkoja

Ilon kautta!

Smart together
Kysytään mukaan

kylän ystävät

Tukea ja koulutusta tehtäviin, kii tosti laisuuksia

Vapautta ja vastuuta

Nuorten ti latOnnistumiset esi l le

Kylät viestivät
tapahtumat, tarjonta, monenlainen 

toiminta ja elämä kylissä ansaitsevat 
tulla paremmin esille. paikallisuus 

löydetään, kun siitä kerrotaan moni-
kanavaisesti. ja tieto kulkee asukkail-
le kyläyhdistyksen kanavien kautta, 

mikä myös kokoaa asukkaiden 
äänen. Viestintäkeinot muuttuvat ja 

opettelua tarvitaan. jokainen voi ker-
toa positiivista viestiä eteenpäin.

KuMppanuutta, verKostoja  
ja osallisuutta

yhteisiä kehittämiskohteita täs-
sä monimutkaisessa maailmassa 

riittää. uusia ratkaisuja ja toiminta-
tapoja löytyy, kun kootaan erilaiset 
voimat ja näkökulmat ratkaisemaan 

yhteistä tavoitetta.  yhteisöjen voima 
ja asukkaiden paikallistuntemus 

on myös osa kunnan elinvoimaa ja 
maakunnan kehittämistä. 

ollaan matkalla älykkäistä kylistä 
älykkäisiin alueisiin.  

Kestävästi ja  
ilMastoviisaasti

elämäntavalla on merkitystä – ei sillä 
missä asuu. ilmastonmuutosta hilli-

tään käyttämällä paikallista, uusiutu-
vaa energiaa, lähituotteita ja -palve-

luja. Voimme myös tyytyä vähempään 
ja opetella jakamis- ja kiertotaloutta. 

joko teillä toimivat kimppakyydit, 
biohiiletys tai yhteishankinnat? nuoret toiMivat

lapset saavat elää turvallisen lap-
suuden, nuoret toteuttaa ideoitaan ja 

näyttää osaamistaan. Vahvat juuret 
kasvattavat arvostamaan kotiseu-

tua, jäämään, palaamaan tai ainakin 
puhumaan kotikylän puolesta.

yHteisön  
toiMinta uudistuu

osallistuminen ja yhdistystoiminta on 
murroksessa ja perinteitä pitää ravis-
tella. Vapaaehtoisten ja talkoolaisten 
löytyminen on haaste monissa kylissä 
ja yhdistyksissä. aktiivisimpien harteil-
la voi olla aina vaan enemmän vastuu-
ta ja tehtävää. Kylien pitää määritellä 
itsensä aina uudelleen ja uudellen. 

Kokeillaan uutta. opetellaan keventä-
mään hallintoa, pop up -osallisuutta, 
joukkoistamista, jakamaan tehtäviä ja 
markkinoimaan niitä houkuttelevasti. 

pidetään myös huolta vapaaehtoisista.  



 

Tule tekemään yhdessä hyvää elämää!
Moni tämän kyläohjelman asia menee eteenpäin pienillä teoilla ja välittävällä asenteella. 
Isompiin haasteisiin tarvitaan kylien tueksi yhteistyökumppaneita. yhteissuunnittelu,  
-kehittäminen ja hankerahoitus ovat silloin osa toteutusta. 

Hämeen Kylät ry   |   www.hameenkylat.fi


