KYSELY KEURUUN KYLIEN
TOIMINNASTA 11-12/2012
Vastausraportti 1/2013

KYSELYN TAUSTA
Kylävoimaa-hankkeen (9/2012-7/2014) tarkoituksena on turvata Keuruun alueen elinvoimaisuutta ja kehittää kylien toimintaedellytyksiä sekä viihtyisyyttä tiiviissä yhteistyössä kyläläisten kanssa.
Hankkeen tavoitteena on, että
1. Keuruun kaupungin päätöksenteossa noudatetaan yhteisesti laadittua kylien kehittämisohjelmaa.
2. Kylillä olevat yhdistykset toimivat aktiivisesti ja tukevat kylän elinvoimaisuutta.
3. Kylillä on toimivat tietoliikenneyhteydet, kunnossa oleva tiestö ja siistit tienvarsinäkymät; jotka tukevat alueen myönteistä imagoa.
4. Elinympäristö kylillä on muuttunut puhtaammaksi, turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi.
Keuruun kyläläisille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin heidän ajatuksiaan oman
kylän tilasta ja toiminnasta marras-joulukuussa 2012.

KYSELYN TOTEUTUSTAPA
Kysely toteutettiin sähköisellä lomakepohjalla (cmt.fi, Keuruun kaupungin lisenssi) ja
paperiversiona. Sähköisen lomakepohjan linkkiä jaettiin sähköpostitse, sosiaalisessa
mediassa ja Kehittämisyhtiö Keulinkin uutiskirjeessä. Paperisen kyselylomakkeen jakamiseen osallistui kukin kylä parhaaksi katsomallaan tavalla, esim. Etelä-Keuruulla
lomake jaettiin kylälehden joulunumeron yhteydessä koteihin ja palautuslaatikko sijoitettiin koululle, Jukojärvellä ja Pihlajavedellä kyselyyn pääsi vastamaan avoimen kylätapahtuman yhteydessä, Liesjärvellä lomakkeita jaettiin postilaatikoihin ja niihin oli
mahdollisuus vastata myös kylätalolla, jossa oli palautuslaatikko.
Resursseista, kustannussyistä ja tiiviistä toteutusaikataulusta johtuen kyselylomakkeita ei jaettu laajemmin postitse kyläläisille kotiin. Mikäli näin olisi toimittu, vastauksia
lienee saatu enemmänkin.

VASTAUSTEN MÄÄRÄ JA VASTAAJIEN PROFIILI
Kyselyyn saatiin ajalla 13.11.-31.12.2012 yhteensä 224 vastausta. Sähköinen kyselylomake avattiin kaikkiaan 323 kertaa, mutta ilmeisesti osa kysymyksistä koettiin
hankaliksi ja jotkut vastaajista jättivät ”leikin kesken”. Paperisia kyselylomakkeita palautettiin 98 kpl, joista jokunen jouduttiin hylkäämään puutteellisten tietojen vuoksi.
Kysymyksiä suunniteltaessa jätettiin vastausmahdollisuus ”En osaa sanoa” kokonaan
pois, sillä kyselyn tavoitteena oli mahdollisimman yksiselitteisen ja selkeän mielipiteen
saaminen.

Vastauksia saatiin joka kylältä ja ne jakautuivat seuraavasti (224 kpl=100 %):

Kyläseutu jota vastauksissani edustan
Etelä-Keuruu

24 %

Jukojärvi

20 %

Liesjärvi

15 %

Pihlajavesi

11 %

Haapamäki

7%

Joku muu

5%

Koillis-Keuruu

5%

Riiho

4%

Karimo

4%

Valkealahti

2%

Lihjamo

1%

Lavikko

1%

Kivijärvi

1%

Etelä-Keuruu 54 kpl, Jukojärvi 45 kpl, Liesjärvi 33 kpl, Pihlajavesi 25 kpl, Haapamäki 16 kpl,
Koillis-Keuruu 11 kpl, Riiho 9 kpl, Karimo 8 kpl, Valkealahti 5 kpl, Lavikko 2 kpl, Lihjamo 2 kpl,
Kivijärvi 2 kpl ja ”Jokin muu” 12 kpl. ”Jokin muu” joukkoon kuuluu esimerkiksi Etelä-Keuruun
alueella olevia kyläalueita kuten Pohjoisjärvi.

Olen kylän
Vapaa-ajan asukas

Vakituinen asukas

Vastaajan sukupuoli
Mies

22 %

78 %

47 %

Nainen

Kyselyyn vastasivat vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä miehet ja naiset. Ilahduttavaa on, että mielipiteitä saatiin kaikilta osapuolilta ja molempien sukupuolten
edustajilta lähes yhtä paljon.

53 %

Suurin osa vastaajista on asunut (vakituisesti tai vapaa-ajalla) kylällä jo useita vuosia.
Vastaajien ikäjakauma painottui reippaasti keski-iän yläpuolelle.

Yhtäjaksoinen asumisaika
kylällä
yli 30 v.

Vastaajan ikä
Yli 65 v.

23 %

56-65 v.

23 %

33 %

26-30 v.

7%

21-25 v.

6%

16-20 v.

46-55 v.

21 %

8%

11-15 v.

13 %

6-10 v.

16 %

3-5 v.

36-45 v.

18 %

26-35 v.

10 %

8%

Alle 2 v.

9%

15-25 v.

5%

Kyselyyn vastanneista 67 % on yli 46-vuotiaita ja kylällä yli 26 vuotta asuneita 40 %.
Koska kyselyyn vastanneet ovat selvästikin olleet ”kokeneita kyläläisiä”, voidaan tämän
perusteella pohtia mm. seuraavia kysymyksiä:


Ovatko pidempään kylällä asuneet aktiivisempia kuin vähemmän aikaa asuneet?



Ovatko pidempään kylällä asuneet kiinnostuneempia oman kylän kehittämisestä kuin vastikään/myöhemmin kylälle muuttaneet?



Ovatko ”konkarikyläläiset” halukkaampia vaikuttamaan oman kylän asioihin?



Tavoitettiinko kyliltä jostain syystä helpommin vastaajiksi jo pidempään kylillä
asuneet?

ASUMINEN JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Seuraavilla väittämillä selvitettiin kyläläisten yleistä näkemystä kylillä asumisen arjesta:

Asuminen ja yhdyskuntatekniikka
Tietoliikenneyhteydet toimivat hyvin

12 %

Puhelinyhteydet toimivat ja kuuluvuus on hyvä

25 %

TV-kanavat näkyvät moitteetta

21 %

Sähköt toimivat katkeilematta kylällä

18 %

Viemäröinti- ja jätevesiasiat on hoidettu hyvin

36 %

Jätehuoltoastia/kierrätyspisteet tyhjennetään riittävän
usein

21 %

Kylän jätehuolto on hoidettu hyvin

26 %

Toimiva kyläkauppa olisi kylän palveluiden kannalta tärkeä

36 %

36 %

30 %

22 %

41 %

21 %

51 %

12 %

17 %

52 %

10 %

23 %
41 %

7%

17 %

37 %

27 %

49 %

6%
15 %

19 %
21 %

5%

30 %

Täysin samaa mieltä

12 %

Melko samaa mieltä
Toimiva kyläkoulu olisi kylän tulevaisuuden kannalta tärkeä

73 %

Melko eri mieltä

9% 9% 8%

Täysin eri mieltä
Rakennukset ovat hyvässä kunnossa
Kylällä on jo riittävästi asukkaita ja taloja
Kylälle voisi kaavoittaa lisää ja muuttaa uusia asukkaita
Kylän tiet ovat pääosin hyvässä kunnossa

11 % 66 %
4 % 16 %

19 %
34 %

46 %

65 %

29 %

8 % 39 %

Tienvarret on pääosin niitetty/vesottu

25 %

Kylääntuloreiteillä on kylä-/infokyltit

29 %

Kylämme on viihtyisä, ympäristö on siisti

40 %

4%

5% 1%

36 %

17 %

59 %

13 %

26 %

20 %
48 %

3%

25 %
9% 3%
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Tietoliikenne- ja puhelinyhteyksien toimivuudessa on runsaasti alueellisia eroja, toisella
yhteydet toimivat moitteetta tai kohtuullisesti ja toisaalta pienen matkan päässä samalla
kylällä yhteys voi olla hyvin hidas ja pätkivä. Tarkempi alueellinen tilanne ei käy ilmi ilman kyläkohtaista ristiintaulukointia, mutta kyläiltojen keskusteluissa asia on ollut esillä
useaan kertaan. Yhteyksien alueellinen vaihtelevuus nousi esille keskusteluiden lisäksi
myös paperilomakkeissa.

Suurin osa kyläläisistä oli samaa tai melko samaa mieltä siitä, että tv-kanavat näkyvät
moitteetta (72 %), sähköt toimivat kylällä katkeilematta (70 %), viemäröinti- ja jätevesiasiat on hoidettu hyvin (77%) ja että kylän jätehuolto on hoidettu hyvin (75 %). Sen sijaan jätehuoltoastioita/kierrätyspisteitä voisi tyhjentää useammin.
Yhtä mieltä kylillä ollaan siitä, että kylälle voisi kaavoittaa ja muuttaa uusia asukkaita
(94 %) ja että toimiva kyläkoulu olisi kylien tulevaisuuden kannalta tärkeä (82 %). Suurin osa pitää omaa kyläänsä viihtyisänä, ympäristöä siistinä (88 %) ja rakennuksia pääosin hyväkuntoisina (77 %).
Pääteiden kunnossa on osassa kyliä parannettavaa (53 %); kuitenkin tienvarsien ja reunojen siisteyteen ollaan tyytyväisiä (84 %). Kaikilla kylillä ei ole kylä-/infokylttejä ja
myös tämä näkyy vastauksissa.

YMPÄRISTÖ, LUONTO JA VESISTÖ
Kylämaisema
Kylämaisemaan liittyvässä kysymyksessä haettiin kyläkohtaisia erityisominaisuuksia.
Jos kyläkohtaiset vastaukset olisivat saatavissa (ristiintaulukointi), kylille ominaisin
maisemallinen imago mahdollisesti selviäisi. Luonnon ja/tai ihmisen muovaamia yksilöllisiä tekijöitä voisi hyödyntää kylän markkinoinnissa. Toki nämä seikat tullaan vielä kartoittamaan kyläsuunnitelmien tekemisen yhteydessä.
Vastauksissa ilmenee kuitenkin se, että suurin kyläläisistä pitää kotiseutunsa metsiä
hoidettuina (82 %), vesistöjä puhtaina (79%) ja rakennuksia sekä pihapiirejä hyvin pidettyinä (85%).
Mielestäni ominaisinta oman kylämme maisemalle on

Jylhät kalliot ja kumpuileva maasto

27 %

Hyvin hoidetut metsät ja puistikot

28 %

47 %

24 %

54 %

2%

16 %

2%
Täysin samaa mieltä

Puhtaat järvet ja/tai lammet

39 %

40 %

17 %

3%

Melko samaa mieltä
Melko eri mieltä
Täysin eri mieltä

Aaltoilevat peltoaukeat ja niityt

24 %

Hyvin pidetyt rakennukset ja pihapiirit

30 %

0%

10 %

50 %

22 %

55 %

20 %

30 %

40 %

3%

14 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

1%

100 %

TURVALLISUUS JA VIIHTYISYYS
Kyläläiset vastasivat turvallisuutta ja viihtyisyyttä kartoittaviin kysymyksiin:

Tiedän mitä teen, jos myrsky katkaisee sähköt tai kaataa
puun

45 %

Kylällä ei tarvitse pelätä petoeläimiä

20 %

42 %

38 %

9% 3%

27 %

14 %

Täysin samaa mieltä
Melko samaa mieltä
Melko eri mieltä

Teiden peruskunto on riittävä turvalliseen liikennöintiin

13 %

Kylää ympäröivästä luonnosta pidetään hyvää huolta

21 %

35 %

32 %

62 %

19 %

16 %

Täysin eri mieltä

1%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Poikkeavan tilanteen, esimerkiksi sähkökatkoksen sattuessa, pääosin tiedetään miten
pitää toimia (87 %). Kyläiltojen perusteella kaikilta kyliltä puuttuu asukkaiden turvallisuusohjeistus, mutta pidempään kylillä asuneilla (joita tähän kyselyyn vastanneista
suurin osa oli) osaaminen erityistilanteessa perustunee pitkään kokemukseen ja usein
myös yhteyshenkilöiden/-tahojen tuntemiseen.
Vaikka Keuruun alueella on ollut runsaasti keskustelua suurpetojen lisääntymisestä ja
liikkumisesta (karhu, susi), kyläläiset suhtautuvat järkevästi ja rauhallisesti petojen
olemassa oloon. Vastanneista (58 %) oli samaa tai melko samaa mieltä siitä, ettei kylällä tarvitse pelätä petoeläimiä. Tässäkin suhteessa on alueellista vaihtelevuutta sen
mukaan, missä pedot enimmäkseen liikkuvat. Kyläkierroksilla on käynyt ilmi, että tietoa
halutaan lisää turvallisuuden tunteen lisäämiseksi.
Kyläalueille johtavien ja kyläalueilla olevien teiden kunto vaihtelee. Kyläläisistä puolet
on sitä mieltä, että teiden peruskunto on riittävä turvalliseen liikennöintiin puolet sitä
mieltä, että näin ei ole. Kyläilloissa käytyjen keskustelun perusteella teiden kuntoon
vaikuttaa muun muassa se, kuka on vastuussa tien kunnossapidosta. Kyläläiset ovat
itse aktiivisia olemaan yhteydessä ja ilmoittamaan ongelmista teiden ylläpitäjille.
Kyläläiset kantavat huolta kotiaan ympäröivästä luonnosta, mm. turpeenoton aiheuttamat muutokset vesistöissä harmittaa ja vihastuttaa, tämä on tullut myös esille kyläilloissa. Suurin kylien asukkaista on joka tapauksessa sitä mieltä, että kylää ympäröivästä
luonnosta pidetään hyvää huolta ja sitä tarkkaillaan säännöllisesti.

OMA KYLÄ, MUUT KYLÄT JA KAUPUNKI
Kysymyksillä selvitettiin kyläläisten käsitystä omista vaikuttamisen mahdollisuuksista ja
halusta tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Kylämme tekee yhteistyötä lähikylien kanssa

19 %

51 %

25 %

5%

Täysin samaa mieltä
Päättäjät kuuntelevat kyläläisiä

9%

29 %

47 %

Melko samaa mieltä

16 %

Melko eri mieltä
Täysin eri mieltä

Voin vaikuttaa oman kylän asioihin

18 %

0%

10 %

48 %

20 %

30 %

29 %

40 %

50 %

60 %

70 %

5%

80 %

90 % 100 %

Moni kylä tekee yhteistyötä lähikylän kanssa (70 %). Kyläyhdistykset ja -seurat järjestävät yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia. Lisäksi osallistutaan yhdessä ulkopuolisen
toimijan järjestämän tapahtuman talkootöihin (mm. rallit).
Kylien ja kaupungin välisessä keskusteluyhteydessä on parantamisen varaa. Kyläläisistä 63 % olivat melko tai täysin eri mieltä väittämästä, että päättäjät kuuntelisivat kyläläisiä. Tunne kuulluksi tulemisesta vähentää väärinymmärryksiä ja ristiriitoja, ja on omiaan kehittämään koko alueen elinvoimaisuutta.
Kohtuullisen hyvä käsitys omista mahdollisuuksista vaikuttaa kylän asioihin (66 %) kertonee siitä, että kylillä ollaan omatoimisia ja pyritään ottamaan vastuuta oman kylän
asioista. Jos kylien ja kaupungin välinen keskusteluyhteys kehittyy hyvään suuntaan,
sillä on välitön vaikutus myös omien vaikuttamismahdollisuuksien mieltämiseen kyläasioissa vieläkin paremmiksi.

Yhteistyötä koskevan kysymyksen vastaukset ovat ilahduttavan positiiviset. Ilman hyvää yhteistyötä tämänkin hankkeen toteutuminen hankaloituisi huomattavasti. Halu yhteistyöhön kertoo myös mahdollisuudesta jatkaa ja jalostaa hyväksi todettuja toimintoja
hankkeen jälkeenkin.
On mukava havaita kyläläisten halu tiiviimpään yhteistyöhön kaupungin kanssa (vrt.
vastaukset ”Päättäjät kuuntelevat kyläläisiä” edellisellä sivulla). Keuruun kaupungin
kanssa enemmän yhteistyötä haluaisi tehdä peräti 96 % kyläläisistä. Erinomaisen positiivinen viesti välittyi myös yhteistyöhalusta yli kylä- ja yhdistysrajojen.

Haluaisin, että tekisimme enemmän yhteistyötä
Keuruun kaupungin kanssa

57 %

39 %

2% 2%
Täysin samaa mieltä

Muiden kylien kanssa

41 %

55 %

4% 1%

Melko samaa mieltä
Melko eri mieltä
Täysin eri mieltä

Muiden yhdistysten kanssa

37 %

0%

20 %

7% 1%

55 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Hyvä yhteistyö tuo tullessaan monia etuja; mahdollisuuden jakaa tehtäviä, saada lisää
ihmisiä talkoisiin ja tapahtumiin, mahdollisuuden oppia toisilta ja monistaa hyväksi todettuja käytäntöjä. Tehokas viestiminen eri osapuolten välillä lisää alueellista yhteenkuuluvuutta ja auttaa vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin yhdessä.

IHMISET JA YHTEISÖLLISYYS, YHDESSÄ TEKEMINEN JA TALKOOTOIMINTA
Kylätoimintaan ja kylän arkipäivään liittyviin väittämiin vastattiin seuraavasti:

Kylällämme huolehditaan yksinäisistä

14 %

45 %

Tunnen kuuluvani kyläläisten joukkoon

30 %

40 %

Kylällämmme on hyvä yhteishenki

43 %

25 %

Kaikki kyläläiset eivät halua osallistua yhteiseen
toimintaan

12 %

Yhdistystoimintaan osallistuu myös lapsia ja nuoria

13 %

21 %

32 %

41 %
36 %

9%

20 %

39 %

Talkootyö jakautuu eri henkilöille 5 %

16 % 3 %

39 %

41 %

Talkootyöhön osallistuu myös lapsia ja nuoria

16 % 3 %

40 %

31 %

Uudet asukkaat toivotetaan tervetulleiksi kylälle

10 % 7 %

57 %
40 %

Uudet asukkaat kutsutaan mukaan toimintaan

11 %

6%

39 %

9%

33 %

12 %

47 %

13 %

Täysin samaa mieltä
Melko samaa mieltä

Yhdistystoiminnan tehtävät jakautuvat eri henkilöille 5 %

39 %

46 %

10 %

Melko eri mieltä
Täysin eri mieltä

Olen itse mukana seura-/yhdistystoiminnassa
Kylällä on liikaa erilaisia yhdistyksiä ja seuroja

8%

34 %

19 %

16 %

38 %

Tunnen kylällä toimivan yhdistyksen/yhdistykset

48 %

Kyläläisillä on yhteinen kokoontumispaikka
Saan hyvin tietoa kylääni koskevista asioista ja
tapahtumista
Kylän sisäinen viestintä toimii hyvin
Osallistun yhteistoimintaa kylällä
Naapuriapu toimii kylällä hyvin

17 %

37 %
32 %

54 %

25 %

23 %

54 %

12 %

39 %

15 % 5 %
10 % 11 %
19 %

58 %

27 %

30 %

25 %
46 %

19 %
48 %

4%
5%
7%

10 %3 %
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Vastaajista 59% oli sitä mieltä, että omalla kylällä huolehditaan yksinäisistä. Kuitenkin
41% oli melko tai täysin eri mieltä samasta väittämästä. Suurin osa vastaajista tunsi
kuitenkin itse kuuluvansa kyläläisten joukkoon (83%) ja oli sitä mieltä, että kylällä on
hyvä yhteishenki (82%).


Onko kylissä yksinäisiä ja miksi he ovat yksin?

Kaikki kyläläiset eivät halua osallistua yhteiseen toimintaan, tästä täysin samaa tai
melko samaa mieltä oli 80 %. On hyvä ottaa yhdessä pohdiskeltavaksi, mistä johtuu,
etteivät kaikki koe yhteistä toimintaa mielekkääksi.



Onko toiminnassa uudistettavaa?
Vai johtuuko jonkinasteinen eristäytyminen ihmisestä itsestään?

70 % kyläläisistä on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että uudet asukkaat kutsutaan
mukaan toimintaan, 30 % ajattelee toisin. 73 % mielestä uudet asukkaat toivotetaan kylään tervetulleiksi.



Millä käytännön keinoilla uudet asukkaat kutsutaan mukaan toimintaan?
Millä käytännön keinoilla uudet asukkaat toivotetaan tervetulleiksi kylään?

Periaatteellista ”Olet lämpimästi tervetullut” -ajatusta on uuteen yhteisöön tulevan vaikea tunnistaa, jos ei ole kyläkoulua/lapsia/sukulaisia/vanhoja tuttuja tai muuta toiminnasta aiheutuvaa törmäyspintaa (positiivisessa mielessä) kylän asukkaisiin. Erityisen
haastavaa on saada arjen kylätoimintaan mukaan ne, jotka eivät ole paluumuuttajia,
vaan muuttaneet kyliin ns. juurettomina, uusia juuria luomaan. Erilaiset jumpat tai kerhot voivat olla matalan kynnyksen tilaisuuksia tutustua muihin kyläläisiin. Epävirallisessa yhteydessä tutustumisen kautta on helpompi lähteä mukaan vaikkapa myös yhdistystoimintaan, kun tuntee jo valmiiksi olevansa osa yhteisöä.
Yhdistystoiminnan tehtävien ja talkootyön jakautumisesta annetut vastaukset jakautuivat lähes puoliksi samaa ja eri mieltä oleviin. Tähän vastaukseen lienee vaikuttanut
kuka oli kysymykseen vastaaja: yhdistys- ja kylätoiminnan aktiivi vai kylällä asuva passiivisempi kyläläinen. Sama ilmiö näkyy kysymyksessä lasten osallistumisesta kaikkeen toimintaan. Toki lisäksi vaikuttavana tekijänä on kyläkohtaisuus. Osassa kylistä
lapset osallistuvat toimintaan aktiivisemmin, toisissa viestitään ongelmasta, jossa ”lapsia ja nuoria ei saa mukaan millään”.


Mistä johtuu, jos ja kun lapset tai nuoret eivät osallistu kylätoimintaan? Heistä
itsestään ja vapaa-ajan käytöstä? Toimintaa järjestävistä aikuisista? Toiminnan
laadusta?

Kyselyyn vastanneista noin puolet on itse mukana yhdistystoiminnassa ja puolet ei.
80 % tuntee kylällään toimivan yhdistyksen/yhdistykset. Jäljelle jäävä 20 % on vasta
kylälle muuttaneita tai yksinäisiä -kö?

Yhteinen kokoontumispaikka kyläläisille löytyy 79 %:lla. Kylävierailuilla kerätyn tiedon
perusteella osa kokoontuu kylätaloilla (voi olla entinen kyläkoulu), kodassa, kesällä uimarannan grillikatoksessa, toistensa luona, bussissa retkellä jonnekin jne.
24 % vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä, että omalla kylällä on liikaa erilaisia
yhdistyksiä ja seuroja.
Kylää koskevista asioista ja tapahtumista saa kohtuullisen hyvin tietoa (77 %). Hyvin
toimivan kylän sisäisen viestinnän kannalla olikin 70 % vastaajista. 73 % osallistuu yhteistoimintaan kylällä ja naapuriapukin pelaa 87 % mielestä.

TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET
Kyläläiset haluavat osallistua monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin. Huomio kiinnittyy siihen, että kyläkokous jossa päätetään yhteisistä asioista, ei ole suosituimpien tapahtumien joukossa. Kokous, jossa on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa. Tämän perusteella herää muutama kysymys:




Minkälainen käsitys kyläkokouksista on niiden joukossa, jotka eivät siellä käy?
Voisiko kokouksen järjestää vaikkapa ennen jotakin tapahtumaa?
Millä tavoin kokoukseen osallistumiskynnystä voisi muuten madaltaa?

Mieluiten haluaisin osallistua yhteistapahtumaan
(valitse 3 parasta vaihtoehtoa)
Luontoretki

14 %

Myyjäiset/kirpputori

14 %

Grillausilta

13 %

Kylätanssit

13 %

Kulttuuri, esim. kesäteatteri

13 %
12 %

Erilaiset talkoot
Seurakunnalliset tapahtumat

8%

Kyläkokous

8%

Urheilukisat

5%

Tapahtumien järjestämisessä ollaan ns. yksinkertaisten asioiden äärellä. Mikään tapahtumista ei vaadi suuria rahallisia resursseja, toki talkooväkeä toteuttajiksi vaaditaan aina. Vaikka Keuruulla eletään arkipäivää kauniin luonnon keskellä, silti luontoretki sai yllättävästi mainintoja. Luontoretkellä voitaisiin vaikka





Tutustua sieniin, marjoihin ja kasveihin, joita voi käyttää ruuanlaitossa tai hyödyntää muuten (perinteet, lääkitys ym.)
Opetella metsänhoitoa ja miten puuta voi hyödyntää monipuolisesti
Opiskella lintuja ja muita metsäneläimiä, kaloja ja kalastamista; ruuanlaittoa riistasta
Harjoitella suunnistamista luontoa hyödyntäen ja miten toimia jos eksyy

Samalla voidaan siirtää arvokasta perinnetietoutta erityisesti lapsille, nuorille ja uusille
kylän asukkaille.

VIESTINTÄ
Kylillä viestitään monin eri tavoin:

Paras viestintäkanava kylää koskeville asioille on
(valitse 3 parasta vaihtoehtoa)
23 %

Paikallislehti
20 %

Kylälehti
14 %

Paperitiedote

14 %

Kylän omat kotisivut
12 %

Sähköposti
7%

Tekstiviesti

7%

Facebook
Kaupungin kotisivut

3%

Keuruun alueella ilmestyvä Suur-Keuruu nousi viestintäkanavien suosikiksi ja hyväksi
kakkoseksi tuli kylälehti. Kylälehti ilmestyy mm. Jukojärvellä (Kaiun Korva) ja Pihlajavedellä (Aisapuu). Kaikilla kyläalueilla julkaistaan myös paperitiedotteita, joihin on koottu tulevat ja ajankohtaiset asiat.

Tehokasta ja vuorovaikutteista viestintää ajatellen paperiversiot (tiedotteet) ilmestyvät
harvahkosti, muutaman kerran vuodessa. Tulevaisuutta ajatellen olisikin hyvä, jos sähköiset viestimet voisivat entistä enemmän tukea perinteisiä viestintätapoja.
Tekstiviestejä käytetään jo nyt ”muistuttajina”. Kun kylien omat kotisivut saadaan ajan
tasalle, niillä on merkittävä osuus tiedonjaossa. Joillakin kylillä on käytössä myös sähköpostijakelulistat ja parilla kylällä on omat facebook-sivut. Kaupungin kotisivujen huono tilanne johtuu vanhentuneista ja sekavista sivuista, joista tietoa on hankala löytää.

ELINKEINO JA YRITTÄMINEN
Suurin osa vastaajista toivoi kylän alueelle lisää työpaikkoja (92 %). 77 % oli sitä mieltä, että kylällä voisi olla edellytyksiä yrittää.

Kylän alueelle pitäisi saada lisää
työpaikkoja

61 %

31 %

7%

1%
Täysin samaa mieltä
Melko samaa mieltä
Melko eri mieltä

Kylällämme on mielestäni hyvät
edellytykset yrittämiseen

24 %

0%

43 %

20 %

40 %

27 %

60 %

80 %

6%

Täysin eri mieltä

100 %

Maaseutuyrittäjyys kehittyy ja uudistuu. Tulevaisuudessa kylillä voivat hyvinkin lisääntyä maaseutu-/maatilamatkailuun, virkistystoimintaan (hiljaisuuteen ja rauhoittumiseen)
ja puhtaiden paikallisten elintarvikkeiden kasvattamiseen ja valmistukseen erikoistuvat
yritykset. Suomalaista kulttuuria ja perinnettä (mm. luonnonantimet; marjastus, kalastus, metsästys, ruuanlaitto, saunominen, uiminen, lumityöt, avantouinti ynnä muu; oma
arkemme = toisen eksotiikka) voidaan jakaa niin oman maan kuin kansainvälisillekin
vieraille liiketoiminta-ajatuksella.
Nopeiden ja varmojen tietoliikenneyhteyksien mahdollisuus houkuttelee maaseudulle
uusia asukkaita ja yrittäjiä. Erilaisia palveluita voidaan tarjota kotoa käsin vaikkapa eri
puolelle maapalloa. Samalla voidaan hyödyntää edullisempaa asumista ja nauttia viihtyisästä ympäristöstä.

Perinteiset, maaseudulle tutut yrittäjyyden muodot nousivatkin kärkeen kylien tämän
hetkisestä elinkeinotoiminnasta kysyttäessä. Kylillä toimii edelleen pääosin maanviljelyyn, karjankasvatukseen, metsä- tai koneurakointiin ja hevostilojen toimintaan erikoistuneita yrityksiä.

Kylällämme on toimivia yrityksiä
(voit rastittaa useamman vaihtoehdon)

19 %

Maanviljely
Metsä- tai koneurakointi

13 %

Karjankasvatus

13 %

Hevostila

13 %
10 %

Teiden kunnossapito
9%

Rakentaminen
8%

Maatilamatkailu, virkistystoiminta
5%

Elintarvike
Jokin muu tuote tai palvelu

4%

Käsityö

4%

Kauppa

2%

”Jokin muu tuote tai palvelu” nimettiin mm. seuraavasti: perhepäivähoito, kioski kesällä, Laser
Ronkainen, Iso Kirja, leipomo ja siivous.

Entä minkälaisia oman kylän palveluita tai tuotteita kyläläiset itse olisivat valmiita käyttämään? (Kaavio seuraavalla sivulla).
Monivalintakysymyksestä saattoi valita kolme omasta mielestä tärkeintä vaihtoehtoa.
Kyläkauppa/monitoimipiste nousi ykköseksi 15 % äänimäärällä. Ajatus suoramyyntipisteestä sai 12 % ja kirpputori/myynti- ja kierrätyspiste 11%. Nämä yllä mainitut toiminnot
voisivat hyvin toimia kaikki saman katon alla!
Oman kylän palvelujen kehittäminen vaatii uudistumiskykyä (opitaan pois vanhasta),
ideoidaan uutta ja toisaalta sitoudutaan käyttämään sitä mitä on luotu. Toisin sanoen;
kannetaan yhteisvastuuta yhdessä rakennettujen toimintojen ylläpitämiseen.
Jonkinlainen osuuskuntamalli voisi toimia hyvinkin kylällä. Osuuskuntatoiminnan kautta
voitaisiin toteuttaa useat seuraavalla sivulla mainituista palveluista. Vaihtoehtoa kannattaa ainakin selvittää ja tutkia.

Voisin käyttää palveluita tai ostaa tuotteita
(3 mielestäsi tärkeintä)
15 %

Kyläkauppa/monitoimipiste
12 %

Suoramyyntipiste
11 %

Kirpputori/myynti- ja kierrätyspiste
9%

Lumenluonti ja auraus
7%

Kotileipomo

7%

Hieronta
6%

Siivousapu
5%

Parturi ja kampaamo

5%

Kiinteistönhuoltopalvelut/talkkariapu

5%

Lastenhoito/lasten päivähoito

5%

Yhteiskyyditys
3%

Jokin muu

3%

Polttopuiden teko
2%

Ateria

2%

Vanhustenhoito/päivätoiminta
Nurmenleikkuu, pihatyöt

1%

Vastaus ”Jokin muu”: autokorjaamo.

TÄRKEIMMÄT JA KIIREISIMMÄT KEHITTÄMISENKOHTEET OMALLA KYLÄLLÄ
Oman kylän tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi nousivat reilulla kaulalla tiestö, liikenneyhteydet ja tietoliikenneyhteydet. Kolmanneksi eniten ääniä saivat yritystoiminnan ja
kylätoiminnan aktiivisuuden kehittäminen. Myös järvien tilasta huolehtiminen on kärkijoukossa.

Tärkeimmät ja kiireisimmät kehittämisenkohteet omalla kylällä
(valitse mielestäsi 3 tärkeintä)
21 %
Hyväkuntoinen tiestö ja hyvät liikenneyhteydet
17 %
Luotettavasti toimivat tietoliikenneyhteydet
13 %
Yritys- ja elinkeinotoiminnan edistäminen
13 %

Yhteistoiminnan, aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden
lisääminen

12 %
Järvien tilasta huolehtiminen
6%
Viestinnän ja tiedottamisen parantaminen
4%
Petotilanteesta tiedottaminen
4%
Siistimpi maisema ja tienvarsinäkymät
4%
Hyvin toimiva jätehuolto
3%
Jokin muu
3%
Asukkaiden turvallisuusohjeistus (myrskyt ym.)

Vastaus ”Jokin muu”: asumiskelpoiset asunnot kiertoon, alueella asuvien ikäihmisten palve
uiden turvaaminen = kotona asumisen mahdollistaminen, lapsiperheitä enemmän.

PARASTA OMALLA KYLÄLLÄ ON
Kyläläisten vapaa sana siitä, mikä on parasta omalla kylällä! Luettelossa toistuvat
usealle suomalaiselle ne tutut ja tärkeät asiat: Rauha, kaunis luonto, ihmiset ja yhteisöllisyys.
-

-

Turvallisuus ja hyvä sijainti.
Kaunis luonto järvineen ja metsineen.
Rauhallinen yhteisö.
Luonto, rauha, puhtaus, rikas eläimistö.
Parasta on hyvä sijainti - ei kaukana Keuruulta eikä Mäntästä.
Huippu hyvät palvelut ja kunnallistekniikka sekä erinomaiset maisemat!
Kaunis luonto ja keskustan läheisyys
Aktiivinen kyläkoulu keskellä kylää hyvien mahdollisuuksien alueella.
Luonto
Järvimaisemat
Täällä saat elellä omassa rauhassa, harrastaa omia juttuja ja olla oma itsesi.
Me kyläläiset:)
Riihossa on mukava asua koska täällä kaikki nostaa toisilleen kättä, saa asua
rauhassa ja osallistua yhteisiin tapahtumiin oman kiinnostuksen mukaan. Naapuriapua on aina saatavilla.
Ihmiset, yhteen hiileen puhaltaminen
Rauhallinen pieni yhteisö, lähellä isompia palvelu keskittymiä.(Keuruu, Virrat, Ähtäri)
Kauniista maisemista hyvät tiet joka suuntaan!
Rauhallinen ympäristö jossa on luonto lähellä ja palvelut saatavissa kohtuullisilla
kustannuksilla.
Maaseudun rauha
Luonto, maisema ja oma vapaus, yhteisöllisyys ja pihlajavetisten tahto kehittää
kylää paremmaksi.
Hyvät kulkuyhteydet ja täällä ei haluta polkea asioissa paikallaan, kuten tämä kyselylomake osaltaan myös osoittaa. :)
Kauniit maisemat ja luonnonrauha sekä hyvät marja- ja sienimetsät.
Rauhallinen ja turvallinen ympäristö
Sopivan kokoinen hyvillä palveluilla varustettu kylä
Rauhallisuus ja luonnon läheisyys
Kaunis luonto
On totuttu tulemaan toimeen omillaan, mikä lisää tyytyväisyyttä ja omatoimisuutta
Kaikki on lähellä
Oma rauha.
Toimiva kyläkoulu, jossa jokainen lapsi otetaan yksilönä huomioon.
Maaseudun rauha
On edullista asua vanhassa talossa, työ on aivan vieressä.
Yhteisöllisyys ja mukavat kyläläiset.

-

-

-

-

-

Mukavat ihmiset, naapuriapu, puhdas luonto hyvä koulu ja kaikenlainen yhteistoiminta kyläläisten kesken.
Kesä - se on parasta!
Rauhallista ja mukavat naapurit!
Maalaismaisema ja rauhallinen sijainti
Rauhallinen asuinympäristö.
Oma rauha ja luonnonläheisyys
Rauhallista
Lyhyen matkan päässä keskustasta, jossa maisemat ovat vaihtelevan komiat.
Naapurit on kivoja ja niitä voisi olla lisää. Koulu ehdottomasti pitäisi saada kuntoon! Se on koko kylän sydän.
Järvet!
Luonto, metsät, luonnonrauha, peltomaisemat lähellä ja silti riittävät palvelut 15
min päässä Keuruun keskustassa.
Ympärillä oleva luonto, rauhallisuus, tuttu, turvallinen ympäristö
Aktiivinen kyläyhdistys ja hyvät yhteydet Keuruulle sekä Jyväskylään.
Aikavapaa alue kiireen tuolla puolen!!
Hyvä yhteishenki
Tuttu elinympäristö ja asukkaat, täällä tuntee kuuluvansa johonkin...
Saa asua luonnon rauhassa, veden äärellä, lähellä Keuruun keskustan palveluja.
Huonot kulkuyhteydet tekevät kylällä asumisen pitemmällä tähtäimellä mahdottomaksi. Kaupassa käynti keskustaan ei enään juuri onnistu julkisilla kulkuvälineillä. Keuruulle tulo ja Keuruulta pois pääsy on yhtä tuskaa ja sivukylälle joutuu
aina käyttämään l
Jokainen saa olla omissa oloissaan, eikä ole väen vängällistä yhdistystoimintaa,
mutta naapureista ja kaukaisemmistakin tutuista pidetään huoli ja yhteisvoimin
kyläläisten kanssa korjataan ja autetaan niitä jotka apua tarvitsevat. On matala
kynnys pyytää
Hiljaisuus, rauha, luonto.
Maaseudun rauhaa lähellä palveluita - kunhan tiet olisivat kunnossa!
Kaunis ympäristö ja rauhallisuus sekä kylähenki.
Ihanaa asua järven rannalla..kuitenkin 23 valtatien varrella, josta hyvä lähteä
vaikka bussilla suuntaan jos toiseen. Kunhan ei pilattaisi soitten ojituksella meidän vesiä enempää!!
Puhdas luonto, hyvä sijainti ja ihmisistä välittäminen
Rauhallinen kohtuulliset liikenneyhteydet omaava kylä.
Luonnonrauha - terveisin kesäasukas vuosikymmenien ajan.
Kaikki välttämätön lähellä ja tarpeeton riittävän kaukana.
Rauhallisuus ja kaunis luonto
Sopiva sijainti keskustaan nähden kauniissa maisemissa.
Rauhallinen elinympäristö.

-

Parasta on ihana luonto ja hieno historia, jonka ei saa antaa painua unholaan
vaan hyödyntää sitä tulevaisuuden rakentamisessa!
Asun tällä hetkellä Rääkkylässä niin voitte ottaa vinkkejä kunnastamme. Keuruulle muuttanut ja asunut 24v.
Luonnonrauhaa, yhteisöllisyyttä lähellä palveluita
Luonto.
Oma kyläkoulu ja tiivis yhteisöllisyys!
Oma tupa
Pieni, suht. virkeä ja puhdas luontoinen kylä rauhallisessa pelto ja metsämaisemassa, mutta kuitenkin hyvien teiden ansiosta lähellä tarpeellisia palveluita.
Naapurit
Maaseudun rauha, kaunis luonto ja ystävälliset ihmiset.
Lyhyt matka valtateille.
Hyvä yhteishenki ja mukavat ihmiset
Turvallinen, rauhallinen alue, (vielä) suht. puhtaat järvet
Järvet ja muutenkin kauniit maisemat - kyläyhteisö!
Luonto (pururata).
Mukavat ihmiset!!!
Rauhallinen ympäristö
Rauhallinen paikka asua ja harrastaa
Tuttu ja rauhallinen, kotoinen.
Kiva luonto.
Luonnon puhtaus ja rauhallisuus
Kauniit maisemat.
Naapurit auttavat toisiaan ja rauha asua omalla tontilla :)
Luonto, asumisväljyys, mukavat ihmiset.
Mukavia ihmisiä naapureina.
halvat asuntojen hinnat
Yhteistoiminta.
Keskeinen sijainti kolmen keskuksen suhteen.
Asuminen
Miellyttävä paikka asua.
Rauhallinen asuinpaikka
Kaunis, rauhallinen.
Yhteishenki, naapurit.
Kaunis ja puhdas luonto.
Oma kyläkoulu kun se saataisiin takaisin ja hyvä henki.
Järvet
Luonto, oma rauha.
Luonnon puhtaus ja rauhallisuus.
Puhdas luonto ja hyvä yhteishenki.

-

Ihana miljöö kaiken kaikkiaan.
Turvallinen asuinpaikka lapsiperheelle, jossa on hyvä kyläkoulu ja sosiaalinen
verkosto.
Toimiva kyläkoulu.
Luonto.
Rauhallinen maaseudun ympäristö, oma rakas pihapiiri.
Yhteishenki ja puhdas luonto.
Monipuolinen ammattijakauma.
Hieno luonto.
Puhdas/vaihteleva ja kaunis luonto, hyvät marjamaat
Riittävästi tilaa ja rauhaa sitä haluaville
peruspalvelut turvattu hyvin kaikissa ikäryhmissä, vanhusten osalta kiitettävän
hyvin
erittäin edullinen asua ja yrittää
Turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö.
Maalaiskylä.
Luonto
Lisääntynyt väestö.
Mukavat immeiset.
Oma rauha melko lähellä cityä, kauniit maisemat.
Rauhallinen asuinpaikka.
Täällä on hyvä olla. Vaikka kaikesta (teiden auraus, jätehuolto, koulu) joutuu jatkuvasti taistelemaan ja pitämään puoliaan.
Sijainti ja luonto.
Erinomaisesti toimiva kyläkoulu, ystävälliset ihmiset, rauha ja puhdas luonto.
Kaunista maalaismaisemaa hyvien kulkuyhteyksien äärellä.
Luonto, rauhallisuus.
Kalaisat järvet ja luonnonrauha, ja talvellakin mielenkiintoista toimintaa Pohjoisjärvi-rallin merkeissä!
Luonnonrauha ja kauneus.
Luonto ja rauhallisuus, naapurit eivät ole liian lähellä, oma rauha ja vapaus.
Rauhallista on ja maisemaa.
rauha ja maisemat
Juuret, luonto.
Parasta omalla kylällä on turvetuotannon jäissä olo.
Maalla miehelle on monenlaista puuhastelua, kaupungissa vapaa-aikana on vain
kapakka.
Tämä on maailman paras Riiho.

YHTEENVETO
Kyselyssä kerättyä aineistoa ja esille nousseita asioita hyödynnetään kyläsuunnitelmien ja kyläohjelman laatimisessa. Kyläkohtaiset yksilölliset tekijät otetaan
huomioon jatkotyöskentelyssä, joka toteutetaan yhdessä kyläläisten kanssa kylissä kevään 2013 aikana.
Nyt saaduissa vastauksissa nousivat esille hyvin samat asiat kuin syksyn kyläkierroksellakin, sekä tyytyväisyyden että tyytymättömyyden suhteen. Eri kylien välillä
löytyy eroja; kylien koosta, laajuudesta ja sijainnista riippuen mm. teiden kuntoon, tietoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyen.
Kyselystä käy voimakkaasti ilmi, että kylillä halutaan kehittyä ja parantaa yhteistyötä kaupungin, yhdistysten ja naapurikylien kanssa. Uudet asukkaat toivotetaan tervetulleiksi. Nämä ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä elinvoimaisuuden kehittämisessä.
Uusi otetaan avosylin vastaan!
Kylien viestinnässä hyödynnetään vielä pääosin perinteisiä viestintäkanavia. Näiden
rinnalle nykyistä viestintää tukemaan ja tehostamaan on hyvä tuoda myös uudet
sähköiset menetelmät.
Elinkeinotoiminta ja yrittäminen kylissä nousivat positiivisesti esille vastauksissa. Kylille toivotaan lisää työpaikkoja ja yritystoimintaa. Yritys- ja elinkeinotoiminnan
kehittäminen nousikin oman kylän kolmanneksi tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi yhdessä kylätoiminnan aktiivisuuden kanssa.
Hyväkuntoinen tiestö ja hyvät liikenneyhteydet arvostettiin tärkeimmiksi kehittämisenkohteiksi. Luotettavasti toimivien tietoliikenneyhteyksien merkitys nousi
kakkoseksi. Kehittämisenkohteiden kärkijoukossa oli myös järvien tilasta huolehtiminen.
Kylävoimaa-projektin tavoitteet tukevat hyvin kiireisimmiksi mainittujen kohteiden kehittämistyötä. Projektin tavoitteissa on mainittu kaikki tekijät ja niiden rinnalle
voidaan nostaa lisäksi tämä kylien elinvoimaisuutta kehittävä tekijä: elinkeinotoiminta ja
yrittäjyys, olipa sitten kysymys osa-aikaisesta yrittäjyydestä, osuuskuntatoiminnasta tai
muusta yrittäjyyden muodosta kylällä.
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