
Suomen 
Kylien arvot

Suomen Kylät ry on paikalliskehittämisen 

eduntekijä, jonka tavoitteena on 

paikallisyhteisöjen ja niiden asukkaiden 

hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen.

• 3 279 kyläyhdistystä + 678 kylätoimikuntaa 

(vrt. 450 v. 1995) + kasvava joukko 

kortteliyhdistyksiä

• 54 seudullista Leader-kehittämisyhdistystä

• 19 maakunnallista kyläyhdistystä ja 

kyläasiamiestä

 liki 100 miljoonan euron edestä 

vapaaehtoistyötä yhteiseksi hyväksi joka vuosi!

 Satoja uusia maaseutuyrityksiä, työpaikkoja, 

palveluita ja infrahankkeita joka vuosi!

o Yhteisöllisyys

o Yhdessä 

tekeminen

o Paikallisuus

o Luottamus

o Omaehtoisuus



Yhteensä 6,6 miljoonaa tuntia v. 2019
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Vapaaehtoistyöllä on vaikutusta
Vastauksista nousi esille erityisesti 

yhteisöllisyys ja osallisuus. 

Vapaaehtoistyöllä on isoja 

sosiaalisia ja emotionaalisia 

merkityksiä yksilölle itselleen, kun 

tehdään yhdessä asioita. Samalla 

saadaan aikaiseksi paljon hyvää 

kylälle. 

(Nevalainen 2018)

Tehdyn vapaaehtoistyön tyyppi Päijät-Hämeessä 
2017, otos 23 kyläyhdistystä.



Leader voimaannuttaa kylät



Kuka voimaannuttaa korttelit? 



Visio 2030

Paikalliskehittäjien valtakunnallinen järjestö 

Suomen Kylät ry kokoaa yhteisölähtöistä 

kehittämistyötä tekevät, eri aluetasojen 

toimijat työskentelemään yhdessä 

paikallisyhteisöjen ja niiden asukkaiden 

hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen 

kattaa koko Suomen ja kaikki suomalaiset ilman 

maaseudun ja kaupungin rajaa.

Maaseutupolitiikan rinnalla otetaan vastuuta 

myös sosiaali-, työvoima-, ympäristö- ja 

aluepolitiikan haasteista.



Kuntavaaliteem
at

1. Puhu maallemuutosta

- esim. Asikkalan kunnan joustavat käytännöt kesäasunnon    

muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi

2. Puhu lähikouluista

- esim. Kannuksen Eskolan kylän etäkoulukokeilu

3. Puhu sote-uudistuksesta

◦ - esim. Lavian Riuttala-Mustajoen kyläyhdistyksen 

ostopalvelusopimus Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa

4. Puhu teistä ja verkoista

- esim. Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan 

valokuituhanke

5. Puhu tasa-arvoisemmasta kuntaveropolitiikasta

6. Puhu kestävämmästä kehityksestä

7. Puhu kylien lisäksi myös kortteleiden ja kaupunginosien           

asukastoiminnasta ja yhteisöllisyydestä

8. Muista myös aktiivinen kuntayhteistyö olemassa olevan 

verkostomme n. 4000 kyläyhdistyksen ja -toimikunnan, 

satojen kaupunginosayhdistysten, 55 seututason Leader-

kehittämisyhdistyksen sekä 19 maakunnallisen 

kyläyhdistyksen kanssa. 



4. ja 3. sektori
rinta rinnan





https://www.töitäsuomesta.fi/for-job-seeker-en/



https://avoimetkylat.fi/ #avoimetkylat #kylille

https://avoimetkylat.fi/


Kiitos!

@petri_rinne

petri.rinne@suomenkylat.fi

@suomenkylat

suomenkylat.fi

facebook.com/suomenkylat

instagram.com/suomenkylat

twitter.com/suomenkylat


