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Pääkirjoitus
Kylien taikaa käynnistyi elokuussa 2022, kun ennakkotehtävän keräys aloitettiin.
Kyläläiset saivat lähettää kuvia omista suosikkipaikoistaan ja kyliensä vahvuuksista
sosiaalisen median, sekä sähköpostin välityksellä. Kuvia ja tarinoita saatiinkin
todella runsaasti- iso kiitos kaikille niitä lähettäneille! Suuri kiitos myös
Landemialaisille, jotka ovat Tarjan johdolla tehneet suuren työn kannustaessaan
kyläläisiä kuvien lähettämiseen.

Projekti käynnistyi kunnolla syyskuun lopulla 2022 Evijärveltä Särkikylän kylätalolta,
kun viiden pilottikunnan edustajat kokoontuivat yhteiseen tilaisuuteen. Tamoran
toimitusjohtajan Jaana Utin johdolla katsottiin kuntien tulevaisuuteen ja pohdittiin
kuntien vahvuuksia sekä vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.
Yhteisen työpajan jälkeen jatkettiin kuntien omissa työpajoissa, joihin myös
kyläläiset kutsuttiin  Näissä työpajoissa myös kyläläiset pääsivät ääneen ja saivat
tuoda esiin omia näkökulmiaan esimerkiksi kunnan ja kylien yhteistyön
parantamiseen. Lokakuun puolivälissä projekti tuli päätökseen, kun
kokoonnuimme kaikki kunnat ja niiden kylät yhteen,  suunnaten katseet yhteiseen
tulevaisuuteen.

Tässä digitaalisessa julkaisussa on koottuna kaikki ennakkotehtävään tulleet kuvat,
sekä lyhyesti myös työpajojen tuloksia. Toivottavasti tämä julkaisu tekee näkyväksi
sen, mitä kaikkea arvokasta Landemian pilottikuntien kylistä jo löytyy ja miten
kunnan ja kylien yhteistyöllä voidaan esimerkiksi parantaa kunnan vetovoimaa. 

Yhteistyöstä kiittäen

Eeva Roilas
Projektipäällikkö
Tamora Oy
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Tällä hetkellä on kaikki mahdollisuudet auki
maaseutuasumisen puolesta ja kylissä on
kaikki hyvinvoinnin mahdollisuudet. Kukaan ei
muuta mihinkään sote-palveluiden takia.
Mutta toki palvelut tulee olla saatavilla.
Hyvinvointialueella jokainen suomalainen on
yhdenarvoisessa asemassa. Palvelut eivät ole
välttämättä kivijalassa, mutta ensiarvoinen
palvelukanava onkin digi. Lähitulevaisuudessa
sotepalveluiden digitalisoitumisessa tullaan
ottamaan valtava loikka.
Maaseutupaikkakunnat astuu samalla
valtavan askeleen eteenpäin.
Hyvinvointialue ei ole soteratkaisu! Eikä se ole
samanlainen ratkaisu kuin oli
maakuntaratkaisut, koska mukana on
pelastustoimi. Pelastustoimi siirtyy
aluehallintoon, ja sopimuspalokuntien
merkitys kasvaa. Ja se on yksi  tärkeä
yhteisöllisyyden muoto.

Pohjanmaalla kaikki on vähän paremmin - 
Kuntien työpaja Evijärvellä 22.9.2022

Maailma on monella tavalla muuttunut.
Esimerkiksi nyt syntyvistä lapsista 13,3 % on
ensimmäisen polven maahanmuuttajien
lapsia. Se on iso määrä. Yhtenäiskulttuuri
on hajoamassa ja meidän tulee oppia
elämään paikkakunnilla joissa emme ole
syntyneet. Pitää pystyä olemaan avoimia ja
näkemään kaikki ihmiset vahvuuksien
varassa.

Kunnissa tulisi pohtia miten meidän 
 toivotetaan tulevat muuttajat
tervetulleiksi? Miten rakennamme
osallisuuden ihmiselle, joka tulee
kuntaamme asumaan. Sopeuttamisen
sijaan tarvitaan arvostusta ja osallisuuden
kokemusta. 
Opiskelijoiden ja työperäisen muuton
kannalta on hyvä tiedostaa, että he ovat jo
kerran meidät valinneet. Miten saamme
heidät jäämään tai palaamaan uudelleen?

Halutaan että kunnassamme on hyvä
olla, mutta myös että sieltä on hyvä
lähteä ja palata. Halutaan antaa
ihmisille parhaat eväät elämään.
Pohditaan mitkä ovat meidän
erityislaatuisia taitoja ja vahvuuksia,
joita annamme meiltä lähtevälle. Ja
miten sanoitamme sen. "Osaan useita
kieliä. Selviän metsässä yön"
Millä tavalla meidän kunnassamme on
paremmat elinolosuhteet ja arvot.
Miten tuomme sitä esiin.
Monia töitä on mahdollista tehdä missä
vain. Omassa sielunmaisemassa.
Tuodaan esiin erityislaatuisia 
 ainutlaatuisia piirteitä/ominaisuuksia,
jotka osaltaan parantavat asukkaiden 
 elinolosuhteita. 

Nyt halutaan kunnille strategia kylien
merkityksellisyydestä. Ihmiset eivät muuta
mihinkään säälistä, mutta monesta
muusta syystä kyllä muuttavat.

Tamoran toimitusjohtaja Jaana Utti kertoi
aluksi meille Tamoran
hyvinvointiyhteiskunnan pelastustehtävästä ja
siitä, miten hän  itse päätyi asumaan 12
hengen kylään Nuolniemelle. Nuolniemen
kylällä on esimerkiksi kyläkauppakeskus, jossa
saa maksaa mitä haluaa ja koko on huimat 6
neliötä. Se on listattu jopa yhdeksi
mielenkiintoisimmaksi matkakohteeksi.

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005797283.html


Pyritään ratkaisemaan asiat nopeasti, kun
niitä tulee eteen. Eikä jäädä vellomaan
esteisiin. Ei ole järkeä tehdä samaa mitä
teknologia 2002 mahdollisti, vaan tehdään
enemmän. Enemmän kuin muut ja uudella
tavalla.
Halutaan tehdä selväksi, että meille on
helppo tulla. Tavoitteena saada tulijat
rakastumaan, sillä asuinpaikan valinta
tehdään tunteen varassa. 

Kunnasta on tarkoitus tehdä puoleensa-
vetävä. Tavoite ei ole säästää.  Tehdään
itsestämme mahdollisimman houkuttelevia.
Kunnan erityislaatuisuus herättää
kiinnostuksen, jotta se vetää puoleensa
menestystekijöitä: yrityksiä ja asukkaita. 

Kehittämisen tärkein juttu on sanoa "Joo" ja
kiihdyttää. Eli:  "haluan jäätelöä" - "Joo- ja
ostetaa limsat kanssa". Sitten jos tulee
vessahätä, niin ratkaistaan ongelma.
Ratkaistaan ongelma kun se on kohdalla, ei
taklata niitä. Nyt halutaan synnyttää villejä
ehdotuksia! Miten tämä kunta, omien kylien
varassa, pystyy  rakentamaan itsestään
atraktiivisen solun, joka kaksinkertaistaa
asukasmääränsä.

 Hurjistetaan. Ei kurjisteta. Tehdään päätös
24h päästä idean syntymisestä. Vaikka kaikki
yksityiskohdat ei ole vielä tiedossa, niin
mystisyys saa ihmiset haluamaan olla
mukana.

Miten sanoitetaan asioita ja ollaan niiden
kuntien joukossa jotka rakentavat
tulevaisuutta. Kuntajohtaminen ei ole
koskaan ollut niin mielenkiintoista, kun se on
nyt. Kunnanjohtajat näkevät mahdollisuuksia
ja luovat onnellisia olosuhteita sille, että
jotain hyvää saattaa tapahtua. 

Mikä on kuntamme erilaistuva juttu. On
hyvä tuoda esiin, että meillä on erilaisten
kuntien mahdollisuuksien verkosto 
Vanhan maailman keinoin ei ratkaista
uusia ongelmia. Eikä mahdollisuuksia ei
voida hyödyntää jos käytetään vanhan
maailman toimia. 



Soinin
KYLÄT



Aktiivisena huipulla:
SOINI

Soini

Kuntien työpajassa Soinin kunnan
vahvuuksiksi listatattiin esimerkiksi:
luonnostaan huipulla olo, aktiivinen
kylätoiminta useassa kylässä, sekä useita
vahvoja seuroja ja yhdistyksiä. Kunnan
alueella on monipuoliset
urheilumahdollisuudet, esimerkiksi
alamäkiluistelurata. Kunnassa myös
järjestetään menestyneitä tapahtumia,
joista esiin nostettiin Kruunuhäät ja
soinilaisten muusikoiden tapahtuma.
Kunnan strategia on jalkautettu hyvin, ja
se näkyy esimerkiksi koululaisten
vaellusretkinä ja haltsraamisen
harjoittelua. 

Kunnan vielä suuremmin
hyödyntämättöminä mahdollisuuksina
nostettiin hyvät digitaaliset
mahdollisuudet ja elämisen helppous. 
 Soinin voisi kuvailla olevan vaikka
luontoihmisen paratiisi- luontoelämyksiä
on yllin kyllin ja kaikki helposti
saavutettavissa!

Soinin kylien aktiivinen kylätoiminta tuli
käytännössä nähdyksi myös kunnan ja kylien
työpajoissa. Osallistujia oli runsaasti useasta eri
kylästä ja työpajassa riitti runsaasti puhetta, sekä
naurua. Kyläläiset täydensivät omien kyliensä
vahvuuksia seuraavasti:
Hautakylässä on paljon virikkeitä, on laiskoillekin
helppo osallistua, kun on niin lähellä. Esimerkiksi
veisosalin puhdetyöpiiri ja Hautakylä-salissa
järjestettävä toiminta, hoitavat niin mieltä kuin
kehoakin. Laasankyläläiset korostivat kylän
keskuksen lammen ja sen rannan merkitystä.
Rannalla sijaitsevat myös saunarakennus ja laituri,
jolta voi vaikka kalastaa. Parviaisen kylässä on
aktiivista porukkaa, jotka tapaavat toisiaan
säännöllisesti, esimerkiksi puupiirissä. Kylä on
pieni, mutta virkeä.
Kukonkylästä on hyvät yhteydet muualle ja lähellä
on hyvin työpaikkoja. Kylän ranta toimii
kokoontumispaikkana, siellä myös ulkoilma
kuntosali, jonka kylälaiset ovat itse saaneet aikaan
Kioskilla järjestetään aktiivisesti tapahtumia.
Vehun kylällä on kehitetty frisbeegolfkenttää, joka
toivottavasti ensi kesänä saadaan käyttöön.
Vehutalolla järjestetään vuosittain konsertteja ja
muita tapahtuma. Kolunkyläläiset kertoivat, että
heillä vahvin erityispiirre on hiljaisuus,
Mäkelänkylässä taas on pidetty kahviota
hiihtäjille.

Kyläläiset ideoivat työpajassa esimerkiksi
"konsulttitoimintaa", joka parantaisi kylien
yhdessä tekemistä ja saataisiin eri ikäisiä mukaan
toimintaan. Soinin valttikortteina pidettiin
erityisesti luontomatkailua ja hiljaisuutta, jota voisi
entisestään korostaa.

Työpajassa toivottiin kunnilta tasapuolisuutta
kylien latuverkostojen ylläpitämiseen, sekä
suunniteltiin kunnan ja kylien yhteistyötä some-
sisältöjen tekemiseen. Voisiko esimerkiksi kunnan
some-sivulla olla nostoja kylistä ja kyläläisistä. 



Parasta mun kylässä on, kuten monen muunkin
mielestä, se loppumaton puhdas ilma ja luonnon
läheisyys. Kilometreittäin mehtäautoteitä, joita
käytämme monipuolisesti; lenkkeilyyn,
ratsastukseen, ajamiseen sekä metsän eläinten
liikkeiden seuraamiseen. Kymmenittäin vesistöjä ja
niitä rauhallisia sekä vähän salaisiakin pieniä
suolampia kalakantoineen. Loppumattomat metsät
marja- ja sienisaaliineen. Runsas riistakanta ja
aktiivinen metsästysseura.

Kylässä on elinvoimainen maatalous lypsy- ja liha-
karjoineen ja laiduntavia karjoja näkeekin teiden
varsilla. Onhan mainittava, että kylällä on myös
oma uniikki lihakauppansa (vaikka oma onkin)!

Kylän oma yhteisöllisyys on vailla vertaansa. Apua
on saatavilla ja aina on joku, jolle soittaa. Kökällä
saadaankin aikaan melkoisia saavutuksia!

Viimeisimpänä, ja kaikkein tärkeimpänä asiana
tässä kylässä, on kuitenkin se ilmapiiri ja puhtaus,
minkä voi omille lapsilleen tarjota. Kuinka
monipuolisesti lapset saavat nauttia luonnon
antimista ja kasvaa ymmärtämään puhtaan
ympäristön tärkeys. He oppivat käytännön työn ja
elämän perusasiat. Oma koti kullan kallis!

HAUTAKYLÄ

#parastamunkylässä 
Luonnon kauneus, hiljaisuus ja maalais-

maisema missä mieli lepää ja kiire unohtuu.
-



Tarkkaan rytmitettyjen työvuosien aikana oli onni,
että oli mahdollista vapaapäivinä elää toisenlaista
elämää. Muistan vapaat viikonloput ja lomat, kun
pääsin takaisin kotiseudulle, kotikylälle, vanhaan
kotiini. Kylätietä kulkiessa, kun nousin ylämäkeä ja
tulin tien mutkasta kotia kohti, näin kaukana
metsät, joiden väri vaihtui tummasta vihreästä
vaaleampaan ja kauimmaisena utuisen
harmaaseen. Kotiseudun rauha täytti mielen.
Tuntui hyvältä saada upota siihen. 

Vuosien mittaan seudun äänet muuttuivat.
Lehmien ammunta ja lypsykoneiden käynnistys
vaimenivat ja tilalle tulivat raskaat traktorit ja
muut työkoneet, elävän maaseudun merkit.

Kotiseutu muuttui vuosien mittaan mutta
perusasiat pysyivät. Keväisin maa ja musta multa
lämpenivät ja tuntuivat käsissä hyvältä. Onnellinen
mieli seurasi puutarhan ja peltojen kasvusta, kun
sai nähdä miten siemenet itivät hyvässä
maaperässä, siinä kotiseudun kauan viljellyssä
peltomaassa.

Näkymä Kylätieltä kohti Mastokangasta on
edelleen sama kuin ennen. Vihreiden ja sinisien
metsien kerroksia aina taivaanrantaan saakka.
Sitä katsoessa tietää, että nyt on tullut perille. Onni
ja rauha on tässä, kotikylällä.

Hautakylä on keskellä kaikkea,
lyhyt matka ympäröiviin
taajamiin. Vrt. Rooma - kaikki
tiet johtaa Hautakylään 
Maaseudun rauha ja luonto
Mahtavat puitteet harrastaa
niin ulko- kuinsisäliikuntalajeja
Aktiivinen ja yhteisöllinen kylä
Hautakyläsali - tilaa järjestää
perhejuhlia ja erilaisia
tapahtumia

1.

2.
3.

4.
5.

Terveiset Landemialle  Tässä kuva
syyskuulta parin vuoden takaa.

Auringonnousu, kasteinen aamu, linnuille
tehdyt kauralyhteet seipäillä, ihana rauha,

raikkaus hengittää ja kukon aamukonsertti
jossain kylällä. Talojen väki on heräillyt kuka

mihinkin toimeen. On oma rauha, mutta silti
ystävät, kylän väki lähellä. Tämä on paras

paikka, Soinin Hautakylä! ❤ 

 



Parasta kylässäni on
luonto kodin
ympärillä. Se antaa
voimaa ja energiaa ja
hyvää mieltä arjen
haasteisiin ja
jaksamiseen.

Hautakyläsali, kylän sydän. Kyläläisten kökällä (talkoilla)
rakentama - kökkähenki elää vieläkin, jos tarvetta on
Hautakyläsalin ja sen pihapiirin monet
harrastusmahdollisuudet (vanhemman väen
senioriparkki ja jumppa, naisten ja miesten jumpat,
lentopallo, uusi kuntoilutila, leikkikenttä, luistelu- ja
jalkapallokentät ym.) sekä puutyötila
Hautakylän oma kyläkummi - Hanski (kuva)
Kylän omaleimainen "kurttuuli" (kuvat). Muun muassa
vanhanajan iltamat
Kyläaktiivien luova hulluus ja asenne.
Hautakylä mukana digiajassa
Hautakylällä olet "kasvollinen" kyläyhteisön jäsen. Saat
elää elämääsi rauhassa, mutta apua tai seuraa
tarvitessasi tai halutessasi saat. Eli naapuriapu pelaa.
Yhteisöllisyys. Tämä ilmenee esim. siinä, että kylän
raitilla kohdatessasi toisen kyläläisen ei toistensa ohi
kävellä ilman tervehtimistä ja ainakin pikaista
kuulumisten vaihtoa. Se ilmenee myös siten, että joku
kylän lapsista tai vanhuksista on epätavalliseen aikaan
epätavallisessa paikassa, niin hänen läheisiinsä otetaan
yhteyttä tai sitten itse mennään
tiedustelemaan/tarkastelemaan tilannetta.
Kylällä on yritteliäs. Ei odoteta valmista vaan tehdään
itse. Kylällä on myös melko paljon eri alan yrityksiä.
Ja tietysti luonto, rauha, tila ja turvallisuus. Maasto on
melko mäkistä, joten kunto kohoaa kummasti, jos
jaksaa esim. kylän lenkillä kaikki mäet spurtata juosten.
Se fiilis, kun olet aamulenkillä - hiljaisuus, jonka rikkoo
koiran haukunta ja kuulet, kun kukko kiekuu
Metsälenkillä saatat törmätä osaan kylän historiasta -
vanhaan tervahautaan. Niitä on kylän metsissä
paljonkin ja tervanpoltosta sekä tervehaudoista kylän
nimikin tulee.

Hautakylässä parasta on



Kyllä tämä on ollu hyvä paikka asua,
minä kun olen ikäni täällä asunu. Hyviä
puolia on vaikea luetella, ne kun on
aina asuneelle itsestään selviä, mutta
jos jotain pitää luetella niin naapurit ja
koko kylän asukkaat, tietysti luonto ja
maisemat. Niihin on tietysti jo niin
tottunu että ei kyllin osaa
arvostaakkaan! Asukkaiden
ikäjakautuma käy kyllä liian vanhaksi,
nuorta väkeä pitäs kyllä jostain löytää
kiireesti lisää, muuten täällä käy
vanhemman väen olo vaikeaks. Paljon
on kylä muuttunut kyllä minunkin
elinaikanani. Minä kun muistan
hevoset maatöissä, traktorit oli aika
alkutaipaleella. Elintaso on kyllä
noussu mutta hosuminen ja
touhottaminen tullu tilalle, ennen oli
olevinaan aikaa enemmän. Tuli tässä
kaikenlaista tuumattua mutta kyllä
täällä on edelleen hyvä asua.

Kylät ikääntyy, nuoria pitäs jostain saada
kylille. Parasta on tietysti luonto ja rauha.
Tilaa on ulkoilla vaikka omassa pihassa.
Naapuriapuakin on tarvittaessa saatavilla.
Hautakyläsalilla on vietetty monta hauskaa
hetkeä iltamia suunnitellen ja harjoitellen.
Lapsenlasten kanssa voi talvella käydä
luistelemassa ja jos on huonoja kelejä voi
vuokrata liikuntasalista energianpurku
paikan. Kyllä täällä on hyvä asua.



Hautakyläsali pitää huolta
kyläläisten ja myös muiden
soinilaisten kehon ja mielen
hyvinvoinnista. ❤  Sali on
kokoontumispaikka, jossa jumppiin,
lentopallolle ja senioriparkkiin tulleet
pääsevät vaihtamaan kuulumisia ja
pitämään omasta kunnostaan ja
jaksamisestaan huolta. Näinä
vaikeina ja stressaavina aikoina salin
merkitys korostuu entisestään. Se on
paikka, jossa omat huolet ja murheet
voi hetkeksi jättää taka-alalle ja
keskittyä yhdessäoloon ja kunnon
kohottamiseen.

Kylä on kiinni digiajassa, sillä
kameroiden ja muiden laitteiden
avulla Hautakylältä pystytään
lähettämään ohjelmaa muualle, ja
myös vastaanottamaan muualta
tulevaa ohjelmaa tänne. Laitteiden
avulla on voitu monipuolistaa kylän
palvelutarjoomaa muun muassa
joogan, villasukkajumpan ja
kulttuurikurssin muodossa. Laitteet
ovat auttaneet myös säilömään
kylän tuottamaa "kurttuulia"
nykyaikaisesti digimuotoon ja
kaikkien saataville YouTubeen
Hautakylän omalle kanavalle



”Kotikylällä, Laasalassa,
hienoa on kaikki
luonnonvaraiset linnut
ja eläimet, joiden
touhuja on mukava
seurata. Kaikkina
vuodenaikoina.

Parasta Laasalassa on
metsät. Tämä metsä
sijaitsee lähellä ja siellä
on helppo kulkea.
Tänne oli helppo tulla
marjaan, kun lapset
olivat pieniä ja kulki
mukana. Nykyään
tulen tänne, jos en
kauemmaksi jaksa
lähteä. Kotiin palaan
aina paremmalla
mielellä.

Täällä kaunis, puhdasvetinen lampi kylän
keskuspaikkana. Ei pidä kuitenkaan unohtaa
metsäisiä pikkuteitä ja polkuja, joita pitkin on
hyvä haahuilla ja ihastella luonnon kauneutta.

LAASALANKYLÄ

Parasta mun kylässä: kuvassa Konsta Leppälän
lenkkikaveri Kona. Konsta kertoo: "Parasta Laasalan
kylässä on seikkaileminen hienoissa maisemissa."



Minä tykkään että meidän kylällä on lähellä hyvät
patikointimaastot. mm Hermanninkämppä ja hiljattain
valmistunut Hermanninpolku joka noin 7 km polku jatkuu
matosuolta läskilammelle jossa aivat upea maisemat.
Iiroonjärvi joka varsinkin kesäisin elävöittyy kesäasukkailla.
Iiroonjärveltä lähtee noin 2-3km paana syvälle joelle jossa
kesäiltana sielu lepää. Kyläläisillä on oma pieni
kokoontumispaikka nimeltään Puuhatupa jossa voidaan
kookoontua ja esim. kansalaisopiston piirit pyörii.

PARVIAISEN KYLÄ

Syksyinen kylätalo Puuhi.Talo
on varattavissa pientä
vuokraa vastaan toukokuusta
lokakuuhun. Siellä on kamiina
lämmittämiseen. Sähköjä ei
ole. Hyvä akustiikka
konsertteihin. Soinillinen pitää
siellä konsertin kesäkuussa.
Vastapäätä Puuhia on Ranta-
aho. Sitä on kunnostettu
Iironrannan teatterin tuloilla.
Toimii lähinnä tarjoilun
kannalta Puuhin osana. 



Kotiseudulla minulle tuottaa suurta iloa luonnon
läheisyys ja luonnonrauha sekä mahdollisuus
näkeä ja kokea luonnonilmiöitä kaikkina vuoden-
ja vuorokauden aikoina.

KIVIJÄRVENKYLÄN
LÖYTÖPERÄ

Soinissa on hienoa se, että täältä löytyy vielä paljon
yhdessä tekemisen talkoohenkeä eli kökkähenkeä.
"Abstrakti" kuva on vuodelta 2012, kun kyläkotaa
rakennettiin Ryötteentien varteen. Kuvassa kodan
kattorakenteet "kohoavat kohti taivasta".

Kuvassa: Etelä-Pohjanmaan
korkein kohta, josta on komeat

näkymät

Taideleirit meillä Iiron pihapiirissä ovat
olleet suosittuja, esimerkiksi kesällä 2022
oli 34 leiriläistä päiväleirillä viiden päivän
ajan. Leirejä on pidetty yhteystyössä
yhdistyksen kanssa ja siihen saatiin
apurajaa kunnalta ja kulttuurirahastolta,
jolloin hinta saatiin pysymään alhaisena.

Suuri asia on maatilallamme olevat
eläimet. Alkuperäkarja itäsuomalainen
lehmä eli kyyttö sekä kanoja ja kukkoja.
Ne ovat leiriläisistä kiinnostavia. Ja
luonnon piha-alue perennoineen yms.



Tässä kuvia Mäkelänkylältä Motti-Milian
kämpältä ja kivikirkolta. Ihan kivikirkon ohi
ei harmillisesti hiihtolatu kulkenut
ainakaan viime talvena, joten sen
näkeminen jää monelta jos ei sen
olemassaolosta tiedä. Luontoa ja rauhaa
piisaa.

MÄKELÄN KYLÄ



Kukonkylä on kylä Soinin länsilaidalla.
Asukasluvultaan ei kovin suuri. Väkiluku
nykyisin hieman alle sata. Kukonkylästä ei
ole mitään tietoa esihistoriallisilta ajoilta.
Tiettävästi Juho Kukko on ollut
ensimmäinen asukas joskus 1500 luvulla.
Nimensä kylä on saanut siitä, että tämä
yksinäinen vaeltaja on istunut
Viitalammen rannalla ja jostain hänen
vieressä olleeseen kuuseen on lentänyt
valkoinen kukko. Ja niinpä Juho on
päättänyt jäädä.

Mitä nykyiseen kylään tulee, niin kylä on
rauhallinen ja kaunis kunnaitten kylä.
Maasto on sopivasti vaihtelevaa. Ei
yksitoikkoista tasamaata, mutta ei liian
jyrkkiä mäkiäkään. Liikunnalliselle
ihmiselle oikein sopivaa maastoa, niin
lenkkeilijälle kuin myös hiihdon
harrastajille.

KUKONKYLÄ

Mitä sitten kuuluu kylän arkielämään. Kylällä
on vielä muutama karjatila. Ja on muutama
viljan kasvattaja. Kohiwood antaa jonkin
verran työpaikkoja. Nyt on kyllä tietoa, että voi
tulla työpaikkoja Kukonkylällä melkoisesti
lisää. On nimittäin Kukonkylän maastosta
löydetty erittäin lupaavia malminäytteitä on
mahdollista että saadaan kaivos tänne. 

Kyllä Kukonkylä on rauhallinen ja
turvallinenkin asuinpaikka. Otetaan
huomioon kylän pinta-ala ja asukasluku, niin
meillä on runsaasti puhtaita ja raikkaita
ilmakuutioita asukasta kohti. Ei ole riitoja eikä
ihmisten välisiä jännitteitä Maassa rauha ja
ihmisillä hyvä tahto.

Tämä kuva on otettu
Sikomäeltä. Kaukana
horisontissa häämöttää
Laasalankylää. Tässä
näkyvälle alueelle
Kukonkylän puolelle tulee
mahdollisesti kaivos



Oma maatila Kukonkylällä,
jossa tehty työtä, kasvatettu
lapset ja vietetty vapaa
aikakin, päivääkään ei
vaihtaisi pois!

Mökkiranta: Täältä löytyy
rauha ja kiireettömyys.

Kioskitoiminnan pyörittäminen
talkoovoimin on mukavaa.
Viikko kioskilla myyjänä on kiva
tapa kohdata ihmisiä. Ja
tietenkin vierailut kioskilla
tapaamassa muita.



Marjat suorastaan hyppää syliin, eli omasta pihasta
saa poimia niin mustikat kuin puolukatkin. Hilla- ja
karpalosuot lähialueilla tutuilla nurkilla. Vehulla
riittää ilmaa hengittää ja ulkoilla monipuolisesti
ympäri vuoden. Koira on hyvä liikuttaja joka säällä.
Tästä Vehulta on sama matka kaikkiin "keskus"-
paikkoihin, Soiniin, Ähtäriin, Karstulaan sekä
Multialle. Työpaikkakuntia on monia samalla
etäisyydellä. Täällä toimii kansalaisopiston jumppa
kerran viikossa, jäätelöauto käy kesällä reitillä ja
Vehutalolla omaa toimintaa, konsertein ja
tapahtumin. Tässähän tätä ylistystä Vehulle!

Vehulla parasta ulkoilumahdollisuudet
kotiovelta luontoon Nikin kanssa. Luonnon
puhtaus, kalastusmahdollisuus, monipuoliset
liikunta-mahdollisuudet kesällä kuin
talvellakin. Vehulle muuttoa helpotti
kotipaikan (syntymäkodin) läheisyys,
ihmisistä suuri osa oli jo tuttuja/sukulaisia.

Vehunkylä, luonto on lähellä
<3, hiljaisuus, jos omat koirat
on haukkumati, oma työ
luonnon parissa ja perhe on
”pahin”<3. Haasteet ja niiden
voittaminen. Aivan upeaa on
tarjota asiakkaille ruoka- ja
luontoelämyksiä. 😊

VEHU



Ilmajoen
KYLÄT



ILMAJOKIHENKEÄ YMPÄRI KUNTAA

Pieni, suuri kylä, Seinäjoen kyljessä.
Meillä on järkeviä ja  hyvin toimivia prosesseja,
joita kiitellään. Väestössä on paljon nuoria
perheitä ja kunnan työllisyys on hyvä.

Ilmajokihenki kattaa kylien omat piirteensä,
mutta yhteistä niille kaikille on yhteisöllisyys.
Ilmajokihengen kuvattiin työpajassa olevan
aktiivista hyväntahtoisuutta.

Kylien ja kunnan työpajassa kylistä nousi
erityisvahvuuksia - ennakkotehtävässä esiin
tulleiden lisäksi, joita on kuvattuna alle.

Harjunmäellä on asukkaiden itse pitämä
kioski, joka on myös monen paikallisen nuoren
ensimmäinen työpaikka. Kioskin yhteydesssä
on myös minigolfrata, joka entisestään lisää
alueen positiivista pöhinää. Kyläläiset ottavat
lapset ja nuoret aidosti huomioon toiminnassa
ja sen toivoisi leviävän myös muihin kyliin.
Ylpeys omasta kylästä näkyy ja kuuluu
kyläläisissä.  Kylässä on valtavaa
yhteisöllisyyttä, saa apua aina myös arjen
pieniin askareihin, ympärillä on tuttuja ja  koen
kyläläisenä olevani merkittävä osa yhteisöä
Munakan kylässä on myös aktiivista toimintaa
ja aktiivit ovat nuorekkaat. Siellä kesäkahvila
Plassissa esiintyy bändejä ja kahvilan toiminta
edistää myös yhteisöllisyyttä. Munakan
verkkosivut ovat myös todella hyvät. Työpajassa käytiin keskustelua siiitä,

miten voitaisiin olla yhtä ja tuoda
kuitenkin samalla esiin myös niitä kylien
omia erityispiirteitä.  Miten voitaisiin tuoda
esiin kylien valttikorttia- yhteisöllisyyttä,
niin että sen tärkeimmät piirteet olisivat
muidenkin ymmärrettävissä.
Kaivattiin enemmän tilaisuuksia kylille olla
yhdessä ja tutustua toisiinsa. Koettiin, että
yhteistyölle on selkeästi tilausta. Mietittiin,
että miten voitasiin saada uusille tulijoille
erityisen tervetullut olo, joissain kylissä
tällaista toimintaa jo on. Voisiko olla jotain
vietävää esim "ilmajokelainen" body, jonka
voisi viedä syntyneille kyläläisille?  

Koskenkorva on iso kylä, ja siellä on monia
aktiivisia yhdistyksiä eri aloilla.
Nopankylällä on urheilutalo, jossa
tapahtuu paljon - myös sen ympäristössä.
Esimerkiksi tanssitapahtumia. 
 Rengonkylällä on iso kota ruissaaressa ja
koululla on myös yhteiseen käyttöön
soveltuvia tiloja. Luoman kylällä sijaitseva
opisto on kylän sydän ja alueen asutus on
melkotiivistä
Saveenkylässä sijaitsevassa Paavontupa
on vanha maalaistalo, jossa voidaan
järjestää erilaisia kokoontumisia ja
saunailtoja.



KÖNNIN KYLÄ

Parasta Ilmajoessa on se että
taivasta näkyy paljon. Erilaiset
värit, pilvet ja niiden muodostelmat
kiehtoo ja tekee onnelliseksi!

Kouluhan on Ilmajoen Luomankylän
tärkein kohde. Kylällä on myös Etelä-
Pohjanmaan opisto, joka on varmaan
tunnetuin toimija. Opiston ympärillä,
on kyläseuran toimesta, elämysreitti,
jossa on laavu ja muita elämyksiä.
Elämysreitin ympäristössä on
yhdeksän radan frispeegolfrata.
Valokuvissa reitin opaste ja
esimerkkejä kohteista. Linnunpöntöt
eri lintulajeille on toimittanut
metsästysseura. Tässä jotain meidän
kylästä.

LUOMANKYLÄ



Haurankylä edelleen kartalla kun kuulen
lakeuden kutsun. Pojanluomalla
syntyneenä kuulen lakeuden kutsun ja
palaan kotiseudun maisemiin. Kummitätini
asuu tämän tien varrella. Tien nimi tietysti
ärrän päältä. Kylien asukkaat ikääntyvät,
mutta tuttu tie löytyy aina. Tienviittakin
paikoillaan, ehkä vähän joten kuten
tuettuna, mutta kuitenkin.

Munakan kioski Plassi on
meidän kylän ihmisten

yhteentuoja jäätelöhetkineen
ja monin iloisin

tapahtumineen.
 

MUNAKAN KYLÄ

HAURANKYLÄ

Ilmajoella Alajoella on
paras paikka minulle
löytää rauhaa,
kaikkina
vuodenaikoina,
nähdä kylvö, kasvu ja
elonkorjuu.

ALAJOKI



Kevätauringon varjot metsäpolun
varrella muuttuvat alituisesti, joka
päivä tuntuu erilaiselta.

POJANLUOMA

Metsässä kohtaa usein myös
lumen muotoilemia hahmoja,
jotka saavat mielikuvituksen
liikkeelle.

Pojanluoman mummolaan lähdettiin hangille
hiihtämään ja pelloille työntekoon. 40 vuotta

myöhemmin asun oman perheeni kanssa samojen
peltojen keskellä. Talvisin ovelta pääsee hiihtoladuille ja

kesäisin peltomaisemasta nautitaan lenkkeillen ja
luonnon rauhaa kuunnellen.

 



Koskenkorvan taajamassa on mielestäni
parasta Pukarankoski.

Koskenkorvan kylässä on parasta ihanat
metsäpolut, pellot ja jokimaisema. Hyvä kyläyhteisö
ja erinomaiset palvelut sekä erittäin hyvät
liikenneyhteydet. Aktiivista toimintaa ja hyvät
harrastusmahdollisuudet.

KOSKENKORVA



Evijärven
KYLÄT



HARRASTAJAN
PARATIISI: EVIJÄRVI
Evijärvellä on vahvaa talkoohenkeä ja
kyky tehdä rohkeitakin ratkaisuja. Se
näkyy myös siinä, että kunnan
asukasmäärään suhteutettuna yrittäjiä
on runsaasti. Kunta on ketterä ja
elinvoimainen, myös harrastustoiminta
on vahvaa ja harrastusmahdollisuudet
ovat vuosien aikana kehittyneet.
Kunnan alueella on upea melontareitti
(tervareitti) ja aluetta voisi kuvata
lintubongarin paratiisiksi! Evijärvellä voit
kuulla esimerkiksi kaulushaikaran
äänen ja katsella tähtiä tähtitornissa.
Evijärveltä voi myös löytää
dinosauruksen jälkiä!

Ennakkotehtävässä esiin tulleiden
erityispiirteiden
lisäksi kyläläiset toivat esiin myös Vasikka-
aholla sijaitsevan Väinöntalon museon, joka
on Suomen suurin talonpoikaismuseo ja
jossa myös harrastajateatteri esiintyy.
Kivijärven kylältä voi löytää myös
pakokankaan, murhamaankankaan ja
pakosaunan, jotka kaikki muistuttavat
Isonvihan aikaisista tapahtumista.
Evijärvellä sijaitsee myös Ruumissaari, joka
on vanha hautapaikka-  luultavasti jo 1500-
luvulta. Näiden, sekä muiden alueeseen
liittyviin "kummitusjuttuihin" pohjalta
työpajassa ideoitiin historiaan pohjautuvaa 
 kummituskävelyä tai tapahtumaa, jossa
voisi hyödyntää alueelta löytyviä paikkoja ja
tarinoita. Ihmisten kiinnostus true crime
kirjoihin ja podcasteihin, antaisi osviittaa
että tällaiselle toiminnalle voisi olla
kiinnostusta. 

Ähtävänjoen rannalla sijaitseva
uittomieskämppä on koko kunnalle
merkittävä paikka, jota voi vuokrata omaan
käyttöön esimerkiksi kokouksia tai
yöpymistä varten. Uittomieskämpältä
lähtee myös luontopolku ja aikaisemmin
mainittu melontareitti. Kirkonkylän
erityispiirteistä  esiin nousi erityisesti
kuntoraput.

Työpajaan osallistuneiden mukaan kunnan ja
kylien väliset suhteet ovat läheiset ja
mutkattomat. Kyläläiset ympäri kuntaa ottavat
reippaasti kunnan edustajiin  yhteyttä, tai
piipahtavat kunnantalolla kysymässä apua. 
 Lähes joka kylällä on aktiiveja, joilta ideoita ja
yhteydenottoja tulee kunnalle. Ja kun ideat
ovat kyliltä itseltään lähtöisiä, ne myös
vastaavat hyvin kyläläisten tarpeisiin. Toki
edelleenkin kylistä lähtöisiä ideoita kaivataan ja
mielellään otetaan vastaan.

Landemia-hankkeessa toteutettu kyläkierros
on koettu toimivaksi ja on vaikuttanut siltä, että
se on saanut myös kylät aktivoitumaan ja
toisaalta saanut kylille kokemuksen siitä, että
heistä välitetään ja kunta näkee heidät.
Toimintaa on tarkoitus jatkaa tämänkin jälkeen
jossain muodossa. Todennäköisesti kunnan ja
kylien välisessä yhteystyössä on tarkoitus
hyödyntää kyläkummeja, joita löytyy jokaisesta
kylästä. 

Työpajassa toivottiin paluuta leikkimieliseen
kylien väliseen kilvoitteluun, sekä vuosittaisten
tapahtumien järjestämiseen kiertävästi eri
kylissä. Tälle toiminnalle olikin jo suunnitelman
alkua olemassa.



Meidän kylässä, eli Evijärven
Haapajärvenkylässä on parasta se,

että me saadaan viljellä maata täällä
monimuotoisen luonnon keskellä.

 

HAAPAJÄRVENKYLÄ

Monta järveä, ja jokaisen ympäri voi
kiertää lenkin, Lenkin pituudet 5-14 km

Vasikkaniemi, johon on lyhyt matka
uimaan ja kalastamaan.

Monta metsäistä ajouraa, joista osasta  
pääsee Lappajärvelle saakka.
Pyöräilyyn on siis monta vaihtoehtoa ja
toki ovat ihania myös kävelylenkille.



 Toinen kuva: Kesällä kello 6
 Kuva on otettu 9.7.2022 Särkikylässä. Näin
upeaa kahviseuraa voi saada vain
rauhallisessa maalaiskylässä aamu-
varhaisella. Kaveri söi kaikessa rauhassa
ja löntysteli takaisin metsään.

SÄRKIKYLÄ

Helppo on hiihtäjän hiihdellä ☺  
Kuva on maaliskuulta 2022 Särkikylän kosteikolta.
Ladut oli upeassa kunnossa, kiitos kosteikon
huoltojoukoille . Kosteikko on särkisten
voimanponnistus ja mahtava alue niin patikoijille,
hiihtäjille, makkaranpaistajille kuin
lintubongareille. Koulultakaan ei ole pitkä matka,
hiihtoreissullani näin innokkaita koulu-laisia
sivakoimassa. Koko kosteikon pituus on n. 5 km,
puolikkaankin voi kiertää.



Parasta Evijärven Kivijärvenkylässä on
ehdottomasti Eurojärvi eli Kivijärvi.
Kirkas vesi, hyvin hoidettu siisti ranta
ja vieläpä mahdollisuus talviuintiinkin.

Kylässäni parasta on kaunis luonto,
maalaismaisema ja laiduntavat
emolehmät. Kuva Evijäveltä
Kivijärvenkylästä.

KIVIJÄRVENKYLÄ

Kuvat Kivijärvenkylän uimapaikalta
(kutsumanimi Eurojärvi).



Hankalaa valita. Siispä laitan nyt nämä kuvat   Jotka on
jokainen muuten talon pihapiiristä otettu. 😍 Onnellisuus tulee
pienistä asioista. Luonnon läheisyydestä, tilasta hengittää ja
pysähtyä. Omassa kylässäni luonto on upea ja moninainen.
Meidän kylätien varrella kokee erityistä yhteisöllisyyttä mikä
tekee erityisen onnekkaan olon. Jopa kuopuksemme kummit
löytyvät saman tien varrelta. Se kertoo jo paljon ihmissuhteista

LAHDENKYLÄ



Parasta Evijärven Lahdenkylän seudulla on hyvät
virkistyskalastus mahdollisuudet.
Ähtävänjoella,Evijärvellä, Kerttuanjärvellä sekä
useilla pienillä ns.mettäjärvillä.



Vasikka-ahon markkinat ja muut
yleisötapahtumat.

Monipuolinen luonto ja luonnon
antimet niin kesällä kuin talvella. 



 Parasta on ihanat lenkkipolut,
marjamaat, luonto, eri vuodeajan
seuraaminen sekä ystävät ja naapurit.

ÄHTÄVÄNJOKI JA KATTILAKOSKI



Ähtävänjoen melontareitti
 on upea ja ehdottomasti kokemisen
arvoinen!

Dinosauruksen jälkiä Inankylästä

JOKIKYLÄ

INANKYLÄ



Isojoen
KYLÄT



REHELLISIN ISOJOKI

Isojoen edustaja kuvaili leikkisästi kuntien
yhteisessä työpajassa edustavansa
tarkkailuluokan priimusta - ainakin
ilmastoasioissa! Kunta nimittäin tuottaa
enemmän uusiutuvaa energiaa, kuin mitä
käyttää. Enää seitsemän tuulivoimalaa, niin
kunta on hiilineutraali! Isojoen voi kuvailla
olevan myös eläkeläisten paratiisi - niin
hyvällä tavalla ovat palvelut saatavissa,
harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset
ja sijainti on keskeinen. Isojoessa vallitsee
myös eteenpäintyöntävä henki ja kunnassa
tehdään innostavaa rekrytointia, eikä
kunnanjohtajakaan pelkää laittaa itseään
likoon- vaikka sitten noidaksi pukeutuneena.

Kunnan ja kylien yhteisessä työpajassa tuli
selkeästi esiin, että Isojoella tehdään jo paljon
yhteistyötä kylien ja kunnan välillä. Kylät
ovatkin jo osa kunnan strategiaa.
Tapahtumia on esimerkiksi viety enemmän
järjestettäväksi kylille. Kunta on vahvasti
mukana myös muissa tapahtumissa,
esimerkiksi Lauhanspeleissä. Näin kunta on
mukana viemässä elävyyttä kyliin
tapahtumien muodossa. 

Kylien ja kunnan välistä kommunikaation
parantamiseen on Isojoella panostettu. Se
näkyy esimerkiksi kyläkierroksina,
kyläaktiivien tapaamisena, yhteisinä
hankkeina ja kumppanuuspöytämallina joka
kokoaa kyläaktiivit yhteen. Kylien
kuulemisesta on saatu hyvin eväitä
strategiatyöhön.

 Isojoen kyliä yhdistää kökkähenki, kylähenki.
Yhteisöllisyys näkyy myös esimerkiksi
turvallisuuden tunteena, kun kaikki pitävät
toisistaan huolta. " Koko kylä kasvattaa" -
hengessä. Kunnan ja kylien yhteisessä
työpajassa tuotiin myös esiin, että kun
tunnetaan toisemme hyvin voidaan myös
hyödyntää toistemme vahvuuksia paremmin.

Ennakkotehtävässä esiin tuotujen kylien
lisäksi,  työpajassa kehuttiin kaunista
kirkonkylän keskustaa ja sen kirkkoa
(kuvassa). Erityisesti ihasteltiin kylän raittia,
joka ikäänkuin luikertelee kylän läpi kauniina.
Kylältä löytyy myös maailman suurin
perunankuorimaveitsi, muistuttamassa
maailmanennätysajasta
perunankuorimisessa.

Kodesjärvellä on kaunis järvi, jota on kyläläiset
olleet yhdessä kunnostamassa. Siellä sijaitsee
myös yleinen uimaranta. Myös mahtava
kyläseurantalo on tehty kökällä, joka on upea
voimannäyte Isojoen kökkähengestä!



Tässä kuva Isojoelta Sarvijärveltä
Peuralankylästä. Valitsin tämän kuvan
siksi, että Isojoella luonto ja luonnon
rauha on parasta. 

Ystävälliset ihmiset luonto, paras kylä
asua Isojoki

Parasta Isojoen Vanhassakylässä on se,
että luonto on käsillä heti kun oven

avaa ja syvemmällekin metsiin pääsee
helposti metsäautoteitä pitkin.

 

Tässä mun tiivistys Kärjenkosken kylästä.
Parasta:
Vireä - Vehreä - Virkistävä
Ahkeruus - Avaruus - Avoimuus
Toimeliaisuus - Teollisuus - Talkoohenki

SARVIJÄRVI

VANHAKYLÄKÄRJENKOSKI



Parasta kotikylässäni on nämä
ikiaikaiset maisemat ja rauha. Näillä
poluilla kulki jo esi-isäni ja -äitini.
Kuvat Isojoen Möykyn
Komulanperältä.

Kökässä on voimaa ja luonnon
kauneutta.

MÖYKKY



Ruskan loisto lumoaa. Mielimaisemani
Isojoen Möykyssä on erittäin
kirkasvetinen ja upea Kangasjärvi.

Mieltäni lämmittää vanhan kivisillan
korjaus. Isojoen Möykyssä v. 1916
valmistunut silta on näin pelastettu
myös tuleville sukupolville.

Minut sydämeni saa sykähtämään
kerta toisensa jälkeen tämä näkymä

lenkkeillessäni kotikylälläni Isojoen
Möykyssä Kangasjärvellä.

 



Asiaa harkittuani niin kyllä
Lauhanmaan kylän paras asia on

kylätalomme Lauhan tahti. Lauhan
tahti on tuonut ja tuo ihmisiä yhteen

juhlien ja tapahtumien merkeissä.
 

Kylämme ovat keskellä puhdasta luontoa,
joka antaa meille marjat, sienet ja polttopuut.

Pelloilta perunat, juurikkaat ja viljan. Eli
todellista lähiruokaa. Useimmissa taloissa on

uunit, hellat ja kellarit. Maailman nyky-
tilanteessa yhä arvokkaammat asiat. Hieno

vaellusreitti pitkospuineen ja siellä on
lintutornikin. Joki, jossa voi uida ja joskus jopa

tulee kalaakin.
 

Kokoontumispaikkamme rantasauna,
edullinen ylläpito. Tarvittaessa sähkö tulee

agrigaatilla. Sinne väki kokoontuu niin
siivoustalkoisiin keväisin, kesäjuhliin kuin

joululaulut laulamaan. Naapuriapu yleensä
löytyy, kun sitä tarvitaan. 

 
Hyvä asfalttitie kulkee läpi Suojoenkylän,

matkaa kirkolle 10 km ja Poriin 80 km.
 

Tässä joitakin mieleentulleita hyviä arkisia
asioita. Ne taitaa olla perusta hyvälle elämälle.

Elämän suolat ja sokerit jokainen hakee
tarpeidensa mukaan

.
 

LAUHANMAA

SUOJOKI JA PIIKKILÄNKYLÄ



Karijoen
KYLÄT



ÄÄRETTÖMÄN TURVALLINEN:
KARIJOKI

Kuntien yhteisessä työpajassa Karijoella
kerrottiin olleen jo 30000 vuotta
yhteisöllisyyttä, sillä siellä sijaitsee Suomen
vanhin tunnettu asuinpaikka! Karijoelta on
myös ponnistanut useita
maailmanmestareita. Alueella onkin useita
hyviä liikuntapaikkoja ja voisi kunnan sanoa
olevan hevoskuntakin! Hevoskunta titteli
tulee erityisesti Myrkyn kunnan hevostilan
ansiosta. 

Työpajassa ideoitiin Myrkyn festivaalin
aktivoimista ja sen hyödyntämistä
markkinoinnissa.  Joissain kylissä on jo alettu
haaveilemaan oman kylätalon
perustamisesta, johon kyläyhdistyksen
perustaminen tai jo olemassa olevan
yhdityksen aktivoiminen olisi oiva väline.
Tähän pohdittiin, voisiko kunnalta olla
saatavissa jotain tukea tai esimerkiksi jokin
hanke, joka pukkaisi toimintaa eteenä.
Kyläyhdistyksiä pidetään merkittävänä
väylänä olla kyliin yhteydessä, jonka takia
niiden tukeminen olisi kunnallekin järkevää. Kuntien yhteisessä työpajassa ideoitiin

esimerkiksi rekrytointikampanjaa,  jossa
työpaikan saanut saisi myös asunnon
omaksi. Kunnan ja kylien yhteisessä
työpajassa ídeoitiin  sosiaalisen median
hyödyntämistä kylien esiin tuomisessa.
Voisiko olla esimerkiksi kiertävä puhelin, tai
voisiko kylien päivittämisen toteuttaa
"tägäyksillä" tai muulla ketterällä tavalla.
Miten saataisiin parhaiten kannustettua
kuntalaisia kertomaan omista kylistä ja
jakamaan näitä myös kunnan käyttöön.
Näin saataisiin aitoja kyläläisten tarinoita
myös jaettua muille, esimerkiksi
potentiaalisille kuntalaisille!

Kunnassa ideoitiin kylästrategiaa lauseella
"Karijoella elävät kylät". Jota tuodaan
näkyväksi esimerkiksi tuomalla palveluita
kyliin (influenssarokotukset, optikkopalvelut
jne), sekä tyhjien talojen kartoittamisella.
Tarkoitus on toteuttaa kylistä myös
kylävideoita, joiden avulla kylien tarjoamia
mahdollisuuksia voisi paremmin esitellä!



Parasta Myrkyn kylässä: maalaismaisema
hevosten kera.

MYRKKY

Lyhyesti sanottuna parasta tässä kylässä on oma
rauha ja paras paikka on oma koti, saa touhata
kaikessa rauhassa ja nähärä kaikenmoosia
luonnon ihmeitä.



 Lasten kanssa tultiin siihen tulokseen,
että Karijoella parhaimmat asiat ovat
ehdottomasti luonto ja se, että täällä

lasten on turvallista kasvaa.
Turvallisuuteen ja luontoon liittyen

albumista nousi esiin nämä kuvat 😁
 

KIRKONKYLÄ JA YLIKYLÄ



Kaunis luonto, mahdollisuus retkeillä
luonnossa ilman pääsymaksuja.
Luonnonrauha, lintuharrastajille löytyy
keväisin ja syksyisin paljon erilaisia lintuja
seurattavaksi ja metsissä marjat ja sienet
poimittavaksi.

Keskellä kirkonkylää, kauniin Prosin talon
ympäristössä sielu lepää, oli vuodenaika
mikä tahansa.
Vanha Liisan koulu, Karijoen ensimmäinen,
seisoo harmaana ja vieläkin viisautta
hohtaen tänne siirrettynä, arvoiseensa
paikkaan. 
Minä en tarvitse muuta päästäkseni
stressistä kuin pienen pistäytymisen näihin
maisemiin. Olen asunut Karijoella noin 17
vuotta, eikä ole minkäänlaista aikomusta
siirtyä parempaan paikkaan, olen sitä
parempaa etsinyt ennen tänne muuttoa yli
60 vuotta, se parempi on tässä. 

ALAKYLÄ

KIRKONKYLÄ



LANDEMIAN ALOITUSJUHLA 13.10.22
Juhlallisuudet alkoivat Jaanan
puheenvuorolla:
Tulevaisuus on monipaikkaisessa
asumisessa. 90 vuotta on menty niin, että
väestö siirtyy kaupunkeihin. 2021
pääkaupunkiseutu kärsi muuttotappiosta.
Työmatkoihin ei haluta käyttää aikaa.
Halutaan turvallisuutta ja rauhaa
ympäristöstä. On tärkeä miettiä, mikä
kuntien vetovoimatekijä on. Erilaistuvat
kylät voivat näyttäytyä vetovoimaisina.
Millä tavalla jokainen näistä kunnista
erilaistuu? Millä tavalla näitä erityistekijöitä
korostetaan? Miten kunnat tekevät
yhdessä kylien kanssa? Ja muodostaa
samalla verkosto.

Nyt sanoitetaan kylästrategia. Muutamalla
lauseella. Miten kunta auttaa rakentamaan
vetovoimaa? On tunnistettu vahvuuksia.
Mitä on tehty, miten niitä hyödynnetään?

Luonto on tärkeä, mutta riittääkö se? Mitä
siihen lisätään? Tarinaa, mystiikkaa,
historiaa. Sitä mikä on karttunut vuosien
ajan. Kaksi asiaa, jotka kuuluvat veto-
voimatekijöihin: luonto ja yhteisöllisyys.

Yrittäjyys, tai mahdollisuus tehdä töitä.
Asumisen ja elämisen ympäristö. Elämän
tärkein investointi. Turvallinen investointi
ja hyvä elämisen ympäristö
Kasvun ja oppimisen ympäristö. koulu joka
antaa hyvät eväät elämään

Se mikä on ainutlaatuista, on hiljaisuus ja se
että ei ole valosaastetta. Voidaan aidosti elää
sopusoinnussa luonnon kanssa. Mutta myös
sekopäinen hulluus ja itsensä peliin
laittaminen yhteisön eteen. Rohkea
erilaistuminen voi olla se tärkeä juttu

Lapsiperheet muuttaa helpoimmin. Heille
tarvitaan kolme elementtiä:

Toinen liikkeelle lähtenyt ryhmä on eläkkeelle
jäävien, tai jo eläkkeellä olevien muutto,
60+vuotiaat. Määrä on vahvassa
kasvusuunnassa. Hyvä ja potentiaalinen
ryhmä. Kunnan kannalta nämä on erityisen
hyvä joukko. Palkkajohtajia ja iso ryhmä. Heille
riittää työnteon ja yrittämisen ympäristö.
Asumisen ja elämisen ympäristö.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Yhdessä
eteenpäin.

Kuntien esittelyt aloitusjuhlasta



Landemia
KYLIEN
TAIKAA

KIITOS:


