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Kylän tulevaisuus taulukoksi
MIKSI?
•
•
•

•
•
•
•

Kylät kyllästyivät kyläsuunnittelun työläyteen
Suunnitelmat olivat liiaksi historia ja nykyisyys painotteisia analyysejä
Niitä ei useinkaan osattu käyttää kyläkehittämisen työvälineinä

Yhteinen haluttu tulevaisuus
Keskeiset ja tärkeät asiat
Kokonaisuus selkeä hahmottaa
Jatkuva prosessi – kytkeminen kyläyhdistyksen
vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan
• Voi toimia kylän yhdistysten yhteisenä pt-toimarina
• Kunnalle ja muille kumppaneille lyhyt esitystapa
• Nopea tapa, minimi 1 kuukausi

Nopean kyläsuunnittelun askeleet
1. ALOITUS KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUKSEN tms.
ydinporukan KANSSA:
• Sovitaan, miten prosessi menee
• koko kylän suunnitelma  tiedottamisesta
sopiminen (esim. kylätiedote joka laatikkoon + …)
• Kunnan ja muiden kumppaneiden kytkeminen
mukaan
• Kylämme tulevaisuus –illan sisällöstä ja työnjaosta
sopiminen
• Kylässä hyvää + huonoa (SWOT)

Nopean kyläsuunnittelun askeleet
2. KYLÄMME TULEVAISUUS –ilta tai –päivä
Minimi kesto 2,5 - 3 h
1. Kyläyhdistyksen pj tervetulosanat
2. Mikä, millainen, miksi ja kuinka kyläsuunnitelma
+ esimerkkejä innostukseksi liittyen toimintaympäristön
muutostekijöihin
3. KYLÄ tänään.
missä mennään
4. KYLÄ 2020 –yhteinen unelmointi,
visiointi kuvakorttien avulla
+ esittelykierros (tärkeä!!!)

Nopean kyläsuunnittelun askeleet
2. KYLÄMME TULEVAISUUS –ilta tai –päivä (jatkuu)

5. Kunnan näkemys kylän tulevaisuudesta + tarpeita ja
toimenpiteitä (huom. kuntaa ei saa päästää ääneen
ennen kyläläisiä)
6. Mitä pitäisi tapahtua että
KYLÄSTÄ tulee vielä parempi
paikka tuplatiiminä (tärkeä!!!)
7. Yhteinen arviointi, tärkeimpien kehittämisasioiden
valinta, vapaaehtoiset mahdollisiin työryhmiin (tärkeä!!!)
8. Jatkotoimenpiteet (tärkeä!!!)

Nopean kyläsuunnittelun askeleet

3. KYLÄMME TULEVAISUUS –TAULUKOKSI
= kyläsuunnitelmaluonnoksen kokoaminen 4 tuntia
A. Kylä kokoaa asiat taulukkoon yksin (esim. pj + siht.
B. Kylän edustaja/t (maks. 3) + kyläasiamies tai
opiskelija kokoavat taulukon yhdessä
Huom! Kylän edustajan on oltava mukana, muutoin ei tule kylän näköinen eikä
riittävästi paikallistietoa suunnitelmaan.

YPÄJÄNKYLÄN KYLÄSUUNNITELMA
Perustuu 13.10.2009 pidettyyn kyläkokoukseen, täydennetty yhdistysten kanssa
hyväksytty 12.11.200927.10.2009,
Tavoitteet
Kylän vahvistaminen hyvänä asuinpaikkana / Uusia asukkaita kylälle
tavoite maakuntakaava xxx asukasta v. 2020
- elävä ja yhtenäinen maaseutukylä
Huom!
- ratasuunnitelmat tehdään kylän yhtenäisyys säilyttäen Ensimmäinen sarake
- turvallinen koulutie
taulukossa
- viljellyt pellot, hoidettu ympäristö ja Ypäjoki
- kosteikon perustaminen
kiinnittää huomion
- viemäröinnin yhteisratkaisut
kylän tulevaisuuteen
- valokuitu
Seurantalo ympäristöineen toimii kylän keskuksena kokonaisuutena
Yhdistys- ja yhteistoiminta vilkasta
- tiedottaminen hoidetaan yhteisvastuullisesti
Palvelujen ja elinkeinojen kehittäminen
- kyläkoulu säilyy
- kirjasto ja kotisairaanhoito säilyy
- vahvistetaan oman kylän palveluja
Matkailukylä:
- kylähistorian , -maiseman ja -kulttuurin hyödyntäminen
- matkailupalvelujen kehittäminen erityisesti hevostapahtumiin liittyen

Nopean kyläsuunnittelun askeleet
4. KYLÄSUUNNITELMALUONNOKSEN
TÄYDENTÄMINEN JA TARKENTAMINEN
• Kyläyhdistys kutsuu kylän keskeiset toimijat ja
muut yhdistykset koolle
• Käydään läpi luonnos; korjataan + täydennetään
• Aikataulutusta + työnjakoa yhdistysten ja
toimijoiden kesken

EHDOTUS LÄNSI-HOLLOLAN KYLÄSUUNNITELMAKSI 2007 

ME-HENKI
YHTEISTOIMI
NTA

5.10.2007

TAVOITTEET

NYKYTILA

TOIMENPIDEEHDOTUKSIA

AIKATAULU
TOTEUTUS

Nuorisoseurantalo
n vahvistaminen
kylätalona

- kylän, yhdistysten ja yksityisten
kokoontumis- ja juhlatila
- kansalaisopiston kudonta ja jumppa
- nuorisoillat
- talon vuokratulot juhlista

- avoimet kyläillat talolla: kahvia,
karaokea, sököä, pingistä ym.
- pelisäännöt käytölle (mm. varaus,
osallistuminen kustannuksiin)
- talon markkinointi ympärivuotiseen
juhlakäyttöön (LahtiTravel ym.)
- lisää harrastuksia, näytelmät ym
- vierailevat harrastajateatterit
- srk:n kerhot ja tilaisuudet

- aloitetaan 31.1
keskustelua
- ns laatii ja jak
- ns tarkistaa ne
- näytelmäpiiri
syyskuussa 200
- Kauneimmat jo
marttojen kans

Lapsille ja nuorille
harrastuksia

- nuorisoillat talolla talviaikaan
- urheilukoulu kesällä

- yhteistyö pienryhmäkodin kanssa
- luistinradan jäädytysrinki
- partio
- urheilua
- nuorten teatteria

- neuvottelut pie
kanssa
- tiedotteeseen
halukkaista; ma
- pyritään käynn
- pingistä ja sulk
lentopalloa, pes
- suunnistusta
- aloitetaan syks
yhteistyötä esim
kanssa

Huom! Toteutuksesta sovittu
kylän eri yhdistysten kanssa
Nopea ja toimiva
tiedonkulku

- yhteinen kylätiedote jaetaan joka
talouteen talkoilla n. neljästi
vuodessa
- www.phnet.fi/kylat/lansihollola
- kylän palveluluettelo vuodelta 2003

- nettisivut ajan tasalle ja nettiilmoitustaulu
- aloitetaan kylän sähköpostilistan
kerääminen
- palveluluettelon tiedot ajan tasalle

- kyläyhdistys
sähköpostilistan
aloitetaan kyläill

Länsi-Hollola
kunnan
kehittämisalueeksi

- yksi varavaltuutettu
- yksi teknisen ltk:n varajäsen

- paikallisia valtuutettuja vähintään
kaksi
- oma sitoutumaton Länsi-Hollola
ryhmä
- vaalien valmistelutilaisuus
yhdistettynä johonkin toiseen

- vaalit syksyllä
- ehdokashankin
syksyllä 2007
- 1. palaveri syk
- omien ehdokk
äänestämistä pi

Nopean kyläsuunnittelun askeleet
4. KYLÄSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
• Kyläkokous hyväksyy kyläsuunnitelman
• Kyläyhdistyksen syys/kevätkokous tai
ylimääräinen kokous
• Kutsu kokoukseen + kyläsuunnitelmaehdotus
etukäteen kaikkien katsottavaksi esim.
kylätiedote Huom. Kyläläisiä PYYDETÄÄN
OTTAMAAN KANTAA SUUNNITELMAN SISÄLTÖÖN

Nopean kyläsuunnittelun askeleet
5. KYLÄSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN
• Suurennos taulukosta kylätalon seinälle
• Kunnalle, muille viranomaisille, Leader-ryhmälle + kylien
yhteenliittymälle sopivin saattein.
• Toteuttamisen aloittaminen, selkeä pienehkö asia
toteutetaan
• Työryhmät jatkavat keskeisten kehittämisasioiden
tarkentamista
• Tiedottaminen
• Kyläsuunnitelman tarkastelu vuosittain
toimintasuunnitelman teon yhteydessä + tarkistukset
siihen 1-2. vuoden välein

