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Varsinais-Suomen Kylät ry

- keskusjärjestö Suomen Kylät ry

- yksi Suomen 19 maakunnallisesta 

kyläyhdistyksestä

- perustettu v. 2000

- maakunnassa n. 300 kylätoiminnallista 

kylää

- tehtäviä: 1. neuvonta & koulutus, 2. 

vaikuttaminen & edunvalvonta, 3. 

tiedottaminen

- rahoitus: kylätoiminnan valtionapu, 

ELY & Leader, säätiöt

- yleensä kaksi työntekijää

MIKÄ 

ON 

KYLÄ?

Kuva Sanna Halme Vakka-Suomen Sanomat



Kylätoiminnan	tiekartta	suunnistusvälineenä

• Mikä on kylä?

• Kylän historian ja 
kulttuurin hyödyntäminen

• Kylämatkailun 
mahdollisuudet

• Monien toimintojen 

tiloja

• Ylläpidon haasteet

• Kestävyyden mallitila

• Laatu

• Mielikuva

• Tulevaisuus

• Maakunnallinen 

järjestöyhteistyö

• Kunta ja 3. sektori –

yhteistyön työkalut

• Yhteistyö kylällä
Yhteistyötä 

ja kumppa-
nuuksia

Osaava 

yhdistys-
toiminta

Kylän 

identiteetti

Yhteisölliset 

tilat



Tarinat ja kylän ääni edellä



Kylien tarinat myös kansien väliin

Miten tähän päädyttiin?
• Oma historia kirjoittajana

• Varsinais-Suomen Kylissä taittokykyinen kollega

• Mahdollisuus säätiörahoituksiin

Turun Kestävän kehityksen säätiö 2017

SKR Varsinais-Suomi 2018

Museovirasto 2019

MTK säätiö 2021

• Mahdollisuus syventää tarinoita oppaan muotoon

• Kehittämistoimintaa klikkiotsikoiden takaa

• Kirja osattiin tehdä – kuka osaisi markkinoida?

TULOSSA! 

Vanha talo, uusi meininki. Maaseudun rakennusten

uusiokäyttömalleja Varsinais-Suomessa



Kylien ääni – konkreettisesti 

Keke tulee kylään -podcastit
• Ehdotus yhdistyksen hallituksesta

• Vaihtoehto live-tilaisuuksille koronan varjossa

• Osaamista ja välineitä löytyi henkilökunnasta

• Kuusi jaksoa tehtiin, 15-20 min. – kerran kuussa

• Kuulijoita reilut 20 -vajaat 150

• Soundcloudin kautta

• Saavutettavuusdirektiivi – tekstilitterointi oli yllätys

• Spoken Oy kohtuuhintainen toimittaja

Huomioita
• Tilan akustiikka

• Käsikirjoitus – johdanto/kysymykset/lopetus

• Silti tilaa spontaaniudelle

• Leikkaus & koekuuntelu



Kaikkea	pitää	kokeilla!	

1. Yleisön tavoittaminen on aina vaan haastavampaa

2. Uudet näkökulmat/välineet piristävät itseäkin

3. Kylän (ja kehittäjien) itsetunnon nosto

4. Tarinat tallessa – ylipäätään ja uusille 

kehittäjäsukupolville

5. Konkretiaa asiaa tuntemattomille – lähde toimittajille

6. Mahdollisuus erilaisiin rahoituksiin

7. Ja monta muuta syytä…



Tauno Linkoranta

Kyläasiamies/toiminnanjohtaja

tauno.linkoranta@vskylat.fi

044 3039990, 044 5334750

Varsinais-Suomen Kylät 

c/o ProAgria, Vahdontie 91

20320 Turku

vskylat.fi

facebook.com/vskylat/

KIITOS!

mailto:tauno.linkoranta@vskylat.fi

