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Salon Hajala on Varsinais-Suomen vuoden kylä 2020!

Palkinto jaetaan 23.8. klo 14 alkavassa Varsinais-Suomen kyläpäivässä
Maakunnallinen kylätoiminnan kattojärjestö Varsinais-Suomen Kylät ry on valinnut
alueeltaan vuoden kylän 2020. Neljän finalistin joukosta voittajaksi valittiin Hajalan kylä
Salosta. Voittaja palkitaan Varsinais-Suomen kyläpäivässä, joka järjestetään viime vuoden
voittajakylässä Kemiönsaaren Västanfjärdissä (Kalkholmantie 43) 23.8. klo 14 alkaen.
Tulosten julkistus tapahtuu noin klo 15.
Kolmelle muulle finaaliin asti selvinneelle kylälle jaetaan kunniamaininta. Kunniamaininnat
menevät tänä vuonna Naantalin Röölän, Kemiönsaaren Kasnäsin ja Liedon Yliskulman
kylille.
Valinnat teki Varsinais-Suomen Kylät ry:n kokoama seitsenhenkinen raati, jossa
Varsinais-Suomen Kylät ry:tä edustivat pj. Sami Tantarimäki sekä kyläasiamies Tauno
Linkoranta ja kyläaktivaattori Joonatan Stenwall. Mukana olivat myös Varsinais-Suomen
liitosta Sami Heinonen, Haloo Maaseutu -hankkeesta Janica Vilen, Leader Varsin Hyvän ja
Ravakan EkoTeko -hankkeesta Tiina Saaresranta ja Osuuspankista Eero Kaskela.
Teemana kokeileva kylä
Tällä kertaa vuoden kylä -kilpailu käytiin teemalla Kokeileva kylä.
– Etsimme siis kylää, joka on kokeillut tai aloittanut jotain, mitä ei aiemmin ole kylällä tehty.
Se voi olla uutta toimintaa, uusi tapahtuma, uusi yhteistyömuoto tai jotain muuta, taustoittaa
Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta.
Hajalassa onkin kokeiltu vaikka ja mitä! Kylälle tehdään parhaillaan omaa kyläkaavaa ja se
on muutenkin aktiivisessa yhteistyössä kunnan kanssa. Kun kyläkoulun sulkemista pohdittiin
osana kaupungin oppimisympäristöselvitystä, kyläläiset eivät asettuneet vastarintaan
plagaattien kanssa, vaan lähtivät ideoimaan kylän kehittämistä ja neuvottelemaan
valtuustoryhmien kanssa tulevaisuudesta.
Asukashankintaan panostetaan muun muassa uuden verkkosivun avulla, joka löytyy
osoitteesta www.hajala.fi. Tällä hetkellä Hajalaan olisi itse asiassa muuttajia enemmän kuin
asuntoja on tarjolla. Tontteja on kuitenkin kaupan, ja niitä aletaan markkinoida videoiden
avulla lisätyn todellisuuden kera.
Uudet asukkaansa Halajan kylä ottaa vastaan lahjoittamalla kyläkassin, jossa on
kahvipaketti, paikallinen Kuiron reikäleipä ja kylän esite. Tapaamisten yhteydessä on
selvinnyt, että uusia asukkaita on muuttanut Hajalaan muun muassa Englannista, Italiasta ja
Virosta.

Yhdistys lämmittää kyläläisille saunaa keskiviikkoisin Myllytyryn uimalammella ja järjestää
useita vuosittaisia tapahtumia, joihin koko kylä osallistuu. Koronankaan vuoksi ei jääty
pyörittelemään peukaloita, vaan kyläläiset laittoivat koulun pihapiiriin pystyyn
kerhotoiminnan, jossa lapset saivat viettää kesää porukalla ohjatun toiminnan parissa
vanhempien tehdessä etätöitä.
Kilpailulla pitkä perinne
Maakunnallinen vuoden kylä -palkinto on jaettu Varsinais-Suomessa nyt jo 19 kertaa. Koko
Suomen vuoden kylän valitsee puolestaan Suomen Kylät ry. Valtakunnallinen voitto on tullut
Varsinais-Suomeen muutaman kerran: vuonna 2011 Teijolle Saloon, vuonna 2006
Untamalan kylälle Laitilaan, vuonna 1997 Santtion kylään Pyhärantaan ja vuonna 1988
Kaivolan kylään Laitilaan.
Palkitut kylät ja perustelut
HAJALA
Varsinais-Suomen vuoden kylä 2020 on Salon Halikossa sijaitseva Hajala. Kylässä asuu
noin 600 asukasta ja viime vuosina se on tullut tutuksi kyläkoulun ja päiväkodin ympärillä
käydystä uutisoinnista. Molemmat lapsiperheiden keskeiset palvelut on onnistuttu
säilyttämään kylän aktiivisen toiminnan ansiosta.
Hajalassa nähdään, että tulevaisuus on tehtävä muutenkin itse. Kylä markkinoi itseään
aktiivisesti uusien asukkaiden saamiseksi ja on näissä toimissa ottamassa myös digiloikkaa
tonttimarkkinoinnissa. Kylälle on tulossa myös kyläkaava. Ympäristön siisteydestä
huolehditaan ja ”tunnin juna” -hankkeeseenkin kylällä on ideoita annettavana.
Uusien asukkaiden vastaanottoon on panostettu Hajalan tervetuliaiskassilla, ja asukkaita
juurrutetaan kyläkävelyiden ja monenlaisten vapaa-ajanpalveluiden (uimapaikka, sauna,
tapahtumat) avulla. Kylälle on valmistumassa yhteisöllinen tila Hajalan koulun entiseen
talonmiehen asuntoon. Kylän yhteistä olohuonetta tehdään talkootyönä isolla porukalla
vanhaa kunnioittaen.
RÖÖLÄ
Naantalin Rymättylässä sijaitsevasta Röölän kylästä on tullut kyläkisan vakiomenestyjä ja
nytkin se sai kunniamaininnan. Reilun 200 asukkaan kylä on ollut paljon esillä uudelleen
heränneen satama-alueen ansiosta. Tehtaalla sijaitseva Kylähuone on suosittu matalan
kynnyksen kohtaamispaikka, jossa käsitellään kaikenlaisia aiheita maan ja taivaan väliltä.
Dikseli-museokin on siirtynyt kylätoimikunnan suojiin. Kylän lukuisia (uusia ja vanhoja)
tapahtumia on kuitenkin jouduttu perumaan koronan vuoksi.

KASNÄS
Vuoden kylä -kisan toinen kunniamaininta päätettiin antaa Kemiönsaaren Kasnäsin kylälle.
Kylässä on vain noin 70 asukasta, mutta toimivia yhdistyksiä on lukuisia. Pienessä kylässä
on vahva yhteisöllisyys, jota tuetaan monin tapahtumin ja saariston perinteitä ylläpitäen.
Juhannussalko ja kylän yhteinen perunapuuroilta edustavat perinteitä, joulukuusen poltto ja
ankkojen uittokilpailut ovat tuoreempaa perua. Kylällä on kolme uutta luontopolkua ja
yhteistyötä tehdään Kasnäsin kylpylän kanssa. Kasnäsin kylä valitsee vuosittain Vuoden
kesäasukkaan. Uutena projektina Kasnäs kerää rahaa Itämeren suojeluun
kirkkovenesoudun avulla.
YLISKULMA
Vuoden kylä -kisan kolmas kunniamaininta menee Liedon Yliskulman kylälle. Reilun 300
asukkaan kylän elinvoiman lähde on kyläkoulu. Kylän visioissa siitä tulee moderni
tulevaisuuden kyläkoulu, jossa olennainen osa on lähiruoan arvon palautuksella sekä
nopealla valokuituyhteydellä, joka takaa sen, että maaseudullakin voidaan olla kehityksen
eturintamassa. Nuorten ja lasten viihtyminen sekä aktiivinen kylän markkinointi ovat kylän
tulevaisuuden rakennuspilarit.
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