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Valtakunnallinen kyläkysely 

Suomen Kylät ry ja maakunnalliset kyläyhdistykset ovat avanneet valtakunnallisen kyläkyselyn. Tällä kyse-
lyllä kartoitetaan, kyläyhdistysten ja muiden vastaavien vapaaehtoistoimijoita ja jäseniä, näiden yhdistys-
ten toimintamuotoja, työllistämistä, rahoituskeinoja sekä yhteisöllisiä tiloja. Tiedot yhdistämällä saadaan 
koottua valtakunnallisesti tärkeää tietoa sekä kylätoiminnan tilasta että paikalliskehittämisen merkittävyy-
den osoittamiseksi. Suoraan kylätasolta saadulla tiedolla pystymme tekemään vaikuttamistyötä laajemmin 
ja saamaan esille kylätoiminnan monet eri toimintamuodot. Maakunnalliset kyläyhdistykset saavat käyt-
töönsä hyödyllistä tietoa alueensa kylistä ja toimijoista. Suomen Kylät ry kokoaa maakunnissa paikallisesti 
tehdyn arvokkaan kylätoiminnan tulokset eli kylätoiminnan indikaattoritiedot valtakunnallisesti yhteen. 
Näin ollen on tärkeää, että mahdollisimman moni kyläyhdistys ja kylätoimikunta vastaa tähän kyselyyn. Li-
sätietoja ja kyselylomake löytyvät Suomen Kylät ry:n sivuilta: https://suomenkylat.fi/kylakysely-on-avattu/ 

Ylpeydellä kylästä - somehaastekampanja 

Suomen Kylät ry haastaa sinut kertomaan mikä asia itsellesi tärkeässä paikassa saa sinut kokemaan yl-
peyttä? Löytyykö kylästä sinun sielunmaisemasi? Mikä on parasta sinun kylälläsi? 
Voit joko vastata saamaasi haasteeseen tai laittaa uuden haasteen käyntiin tekemällä somejulkaisun ai-
heesta #Ylpeydelläkylästä eli mitä haluat nostaa esille omasta tai muusta itsellesi tärkeästä kylästä tai kort-
telista. Julkaisu voi olla kuvia, tekstiä tai molempia yhdessä. Muistathan käyttää kampanjan hastagia #yl-
peydelläkylästä sekä #kylännimi (esim. #Lantula) ja laittaa haasteen eteenpäin! Kampanjan pääkanavia 
ovat Facebook ja Instagram. Lisätietoja: https://suomenkylat.fi/ylpeydellakylasta/ 

Maallemuuttotalkoiden aiheena kyläkummitoiminta 

Päijät-Hämeen Kylät ry järjestää maallemuuttotalkoot ti 14.12.2021 klo 17.30. teamsillä. Maallemuuttotal-
koot kokoaa kaikki maallemuuton edistämisestä kiinnostuneet yhteen. Voit olla esimerkiksi kylän, kunnan 
tai kaupungin edustaja tai vaikka aiheeseen liittyvä asiantuntija.  
Joulukuun Maallemuuttotalkoissa paneudutaan kyläkummitoimintaan ja sen mahdollisuuksiin maallemuu-
ton edistämisen näkökulmasta. Linkki tapahtumaan löytyy Päijät-Hämeen nettisivuilta: https://urly.fi/2lMU 

Lapin kylätoimintapäivillä palkittiin kylätoimijoita 

kylätoiminnan hopeisen ansiomerkin sai:  
Sirkka-Liisa Peteri, Hirvas, Rovaniemi 
Risto Kuusijärvi, Lankojärvi-Matinlompolon kyläyhdistys, Pello 
Kari Tuhkala, Kursun kyläyhdistys, Salla 
Anja Toratti, Kantojärven kyläyhdistys, Tornio 
Pirkko Laisalmi, Simonkylän kyläyhdistys, Simo 
Kylätoiminnan pronssinen ansiomerkki luovutettiin  
Tuula Pennaselle, Kursun kyläseura ry, Sallasta. 
 

Suomen Kylät ry 

Suomen Kylien uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jari Koskinen ja uutena toiminnanjohtajana aloittaa 27-
vuotias vaasalainen hallintotieteiden maisteri Aleksi Koivisto 
 

Rauhallista joulun odotusta kaikille kylille! 
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