
KYLÄSUUNNITELMA



MIKSI KYLÄSUUNNITELMA?

Kyläsuunnitelman avulla luodaan tulevaisuutta, 

koordinoidaan ja toteutetaan asioita.

Se on kylän, kyläyhteisön tai useamman kylän 

yhteinen ja tehdään oman kylän tarpeesta omalle 

kylälle ja kyläläisille.



TOIMINTASUUNNITELMA

• Lyhyelle aikavälille (vuosi)

• Juuri sen yhdistyksen 

omalle toiminnalle

• Hallitus laatii

• Jopa 10 vuodelle. 
Enemmänkin!

• Koko kylän tai useamman 
kylän yhteinen

• Suunnittelussa mukana 
kyläläiset, yhdistykset, kunta, 
viranomaiset…

KYLÄSUUNNITELMA

VERTAA



KYLÄ

• Perinteisesti katsottu maaseutuasutukseksi, 

jossa haja-asutusalueella erityyppiset 

pientalot ja tilat muodostavat 

toiminnallisesti hallittavia kokonaisuuksia.

• Kylän ehkä tunnusomaisin piirre on 

tietynlainen omavaraisuus sosiaalisissa 

toiminnoissa: kylätalot, tapahtumat…

• Kyläalue voi muodostua useammasta 

kylästä, jotka esimerkiksi jakavat tiettyjä 

palveluita, kuten koulun.



TULEVAISUUDEN KYLÄ

• Nykyään on yhä tärkeämpää että 

asukkaat saavat ja voivat vaikuttaa 

oman kylänsä tulevaisuuden.

• Kylän yhteishenki ja toiminnallinen 

yhteys on se voima, jonka avulla kylä 

säilyy kylänä myös tulevaisuudessa.

• Kylä ei synny kaavoittamalla vaan 

kyläläisten halusta. 



KYLÄSUUNNITELMA

• Kylän, kyläyhteisön tai useamman kylän yhteinen

• Kertoo mitä tullaan lähivuosina tekemään (ohjekirja)

• ”Asiakirja” esim. kuntaan päin, tietopaketti

• Tehdään oman kylän tarpeesta, omalle kylälle ja kyläläisille

• Tarve voi tulla myös ulkopuoliselta taholta

• Esim. hankerahoitusta varten

• Jokainen kyläsuunnitelma on oman kylänsä näköinen! 



KYLÄSUUNNITELMAN LAATIMINEN

• Varattava aikaa muutama kuukausi laadintaan

• Tulisi päivittää vuosittain, suunnittelu on jatkuvaa

• Periaatteessa yksi A4-kokoinen taulukko riittää

• Suunnitelmaan liittyy usein myös kylän historiaa ja muita 
kartoituksia

• Esim. ympäristönhoito- maisema- tai turvallisuussuunnitelma, 
markkinointisuunnitelma, liiketoimintasuunnitelma… 



KAAVOITUKSEN TUKENA

• Hyvä lähtökohta yleiskaavan laatimiselle

• Vuorovaikutus vapaamuotoisen suunnittelun ja 

kaavoituksen välillä edistää onnistumista

• Kylän ajankohtaiset tarpeet välittyvät kaavaan

• Kaavan toteuttamista edistävät asiat voidaan kirjata 

kyläsuunnitelmaan



HYVÄ TEHDÄ KOSKA…

• Kokoaa ihmiset yhteen

• kollektiivista tahtoa, joukkovoima

• Vaaditaan/pyydetään hankkeiden 

rahoitushakemusten yhteydessä, 

työkalu kunnan päättäjille

• Luodaan tulevaisuutta, 

koordinoidaan ja toteutetaan

• Tuo esille puutteita joihin itse voi 

vaikuttaa pienelläkin panostuksella

• Tarjoaa kyläläisille erilaisia 

mahdollisuuksia olla mukana

• Kylän käyntikortti 



KYLÄSUUNNITELMA ON

Helppo ja hauska tehdä

Toteutettavissa monella eri tavalla

Oman kylän näköinen

ja se tehdään itse

Onnistunut kun se tehdään 

määrätietoisesti 



TOTEUTUS

Esim. Tulevaisuusverstas –menetelmä

• Analyysi-ilta (valmistelu)

• Synkistely-ilta (ongelmavaihe)

• Irrottelu-ilta (mielikuvitusvaihe)

• Todellistamis-ilta

• Syventämis-ilta

Pyydä apua kyläasiamieheltä joka mielellään tulee auttamaan alkuun!



ENNEN ALOITTAMISTA

Sopikaa työryhmässä seuraavista asioista:

• Yhteistyö kyläasiamiehen kanssa 

• Yhteistyö kunnan kanssa + muut toimijat 

(yritykset, yhdistykset, organisaatiot)

• Työskentelytavat ja käytettävät 

menetelmät

• Esim. Kestävä Kylä –pelikortit, SWOT…

• Ajankohta ja kokoontumispaikka

• Mukavat tilat ja hyvät tarjoilut

• Miten tiedotetaan ja kenelle

• Tehdäänkö kyläkysely/haastatteluja 



WWW.ITUKYLAT.FI

http://www.itukylat.fi/

