Millaiset ovat Kalakukko-alueen tulevaisuuden näkymät?
Tervetuloa keskustelutilaisuuteen
Maaseudun älykäs elinympäristö, harrastukset ja kansalaistoiminta
Illan emännät Jaana Paananen & Sanna Happonen
➢ Tekninen ohjeistus
➢ Esittelykierros nimi ja kotipaikka
➢ Kalakukon innostelua (10 min.)
➢ Avointa keskustelua

ELINVOIMAINEN MAASEUTU – UUSIA NÄKÖKULMIA
Moottorina
aiemmin
kirkonkylä - nyt ja
tulevaisuudessa
ihmiset ?

Osallistaminen
ja
osallistuminen?

Verkostomaisuus?

Monipaikkaisuus?

Kestävä kehitys –
vähähiilisyyden
ratkaisut?

Paikallisuus kansainvälisyys

Digitaalisuussähköiset
ratkaisut?

MITEN SAADA UUSIA ASUKKAITA JA HEIDÄT MUKAAN KYLÄTOIMINTAAN?
•
•
•
•

Yhteisiä tapahtumia järjestetään usein
Vahvaa työtä brändäyksessä ja viestinnässä, youtube haltuun
Yhteisölliset hankinta – klapikone kaikkien kyläläisten yhteiskäyttöön
Uudet asukkaat otetaan vastaan henkilökohtaisesti – tervetulolahjan mukana kirjeessä
vinkkejä ja yhteystietoja arjen toimintoihin ja pulmatilanteiden
varalta: mm. lenkkireitit, hinausapu yms.
• Paljon paluumuuttajia, kylällä ei tyhjiä taloja
Kyläaktiivit Heikki Nikula ja Sini Sundholm,
Sydänmaan pienviljelijä- ja kyläyhdistys
Satakunnasta Eurajoelta
www.maaseutu.fi

HIILTÄ SITOVAT KYLÄT – KÄYTÄNNÖN TEKOJA YHDESSÄ
Pirkan Kylät ry:n kaksivuotinen kehittämishanke, mukana n. 30 kylää!
• Tartutaan konkreettisesti asioihin
• Ideointia, työpajoja, koulutusta, tiedon lisäämistä
• Arjen tekojen opettelua uudella tavalla
• Mm. mehiläisvahakankaan valmistus, villiyrttikurssit, luomu-viljelyä kyläkasvimaalla
• Uusien ideoiden lisäksi
perinteisten toimintatapojen
uudelleenlöytäminen!
• Ilmastoteot osaksi tapahtumia
• Kompostoivat kuivakäymälät ja
maalämpöinvestoinnit

Kuva: Biohiilen valmistus
maanparannusaineeksi Pirkan kylät

ÄLYKKÄÄT KYLÄT – IHMISTEN DIGITAIDOT
Digimentorit – hanke Kaavilla
9/2020 - 3/2022
- Nuorilla digitaitoja – nuoret
opastaa muita kuntalaisia
- Etäyhteyksiin tutustuminen ja
niiden monipuolinen
käyttäminen
- Yhteistyössä kunnan kanssa,
kunnalla lainatabletteja
kuntalaisten käyttöön
- Samalla nuoret saa työkokemusta
ja lisäkoulutusta

kuvassa Kolarilaiset Martti Malinen, Kalle ja Annikki
Tenhunen sekä Aira Voutilainen ovat tekemässä
digiloikkaa Meän Digiloikka-hankkeessa Kolarissa.

ÄLYKKÄÄT KYLÄT – MINKÄLAISIA UUSIA PALVELUJA?
Esim. Paikalliset.fi –palvelu Viitasaarella

- Kaikki paikalliset palvelut samasta paikasta, palvelee asukkaita, mökkiläisiä,
matkailijoita, yrityksiä

HYVÄN ELÄMÄN
EDELLYTYSTEN
VARMISTAMINEN
• Vapaa-aika
• Vapaa-ajanvietto ja
harrastusmahdollisuudet
• Lisää tapahtumia myös syksy ja talviajoille
• Tapahtumat 18-25 vuotiaille
•
•
•
•

Kulttuuritoiminnan lisääminen
Viihtyisyys
Kuntien viihtyisyyteen panostaminen
Lähivirkistyskohteisiin ja luontoon
panostaminen
• Mielikuvien parantaminen

Keskustelussa esiin nousi:
-

Nuorten ja uusien toimijoiden mukaan saaminen kylän toimintaan haasteellista. Toisaalta PS:n kylät ry:n tuoreen kyläkyselyn mukaan
kylät on aktiivisia. Eläköityneet paluumuuttajat ja kesäasukkaat ovat osaavia, heillä on aikaa ja mahdollisesti kiinnostustakin tutustua
paikallisiin ja lähteä mukaan kylätoimintaan.

-

Ihmiset eivät halua sitoutua, tarvitaan pop up-tyyppisiä tehtäviä.

-

Uudet asukkaat pitäisi järjestelmällisesti toivottaa tervetulleeksi kylään/kuntaan ja pyytää mukaan, hyvä käytäntö Satakunnassa

-

Toisaalta miten aktiivisuus nähdään ja miten palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan? Kirkonkylä on edelleen sellainen yksikkö, että se on
kaikkien tavoitettavissa. Nykyään kaikki palvelut tuotetaan verkon kautta ja välimatkoja mitataan kilometrien sijaan bitteinä.

-

Eri järjestöjen yhteistyössä on voimaa ja se kannattaa aina

-

Kuopion maaseutualueet: maaseutualueiden palveluiden alasajo on ollut jyrkkää, kylien kehittämisponnistelut turhia jos kaikki koulut ja
terveyspalvelut viedään -> tarvitaan strategista otetta, pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Kehitys ja kehittämisinto loppuu, jos asukkaiden
kokemus on, että kaupunki haluaa sammuttaa viimeisetkin valot?

-

Kuopion maaseutualueiden mahdollisuudet ja esteet on erilaisia esim. Etelä-Kuopio Vehmasmäki on hyvin kaupunkilaisten
saavutettavissa ja kaupunkilaisia osallistuu kylän kulttuuritoimintaan ja puolestaan kaupungista kauempana olevat kylät ei ole näin
saavutettavissa esim. Vehmersalmi, Karttula, Maaninka, Juankoski → Kuopio tarvitsee STRATEGIAN maaseudulle

-

Kaikenikäiset ihmiset aktivoituvat teatteritoiminnan kautta

-

Rakennuslupien saaminen maaseutualueille on haastavaa Kuopiossa, jos alueella ei ole kauppaa tai koulua, sinne ei saa rakennuslupaa

-

Ympäristöosaamisessa tarvitaan kehittämistoimia, maaseudulla on paljon potentiaalia tehdä ympäristötekoja

-

Hankkeissa hankinnat tulisi keskittää maakuntaan ja suosia paikallisia – voi nostaa kustannuksia, mutta kehittää aluetta

