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23.5. Siellä jossain…



• Historian ja kulttuurin hyödyntäminen
• Kylämatkailun mahdollisuudet

• Taajamakylien potentiaali

• Monien toimintojen tiloja
• Paikallistalouden mahdollisuudet
• Kestävä käyttö

• Yhteisöllisyyden monet muodot
• Vaikuttavaa toimintaa

• Oppiva yhdistys

• Maakunnallinen järjestöyhteistyö
• Kunta ja 3. sektori – yhteistyön työkalut
• Yhteistyö kylällä
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Tiekartta 2020-luvulle - painopisteet



Yhteistyötä ja kumppanuuksia



Yhteisölliset tilat

Elävät tilat: Maaseudun entisten julkisten tilojen uusiokäyttö yhteisöllisinä tiloina
9 entistä kyläkoulua, 3 muuta julkista rakennusta (ex-kunnantalo, rautatieasema, rukoushuone)
Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto

Seurantalo 2020 – yhdistystalot mukana muutoksessa
10 seurantalon selviytymistarina
Museovirasto

Opas hyvistä malleista
 Omistuksen vaihtoprosessi
 Ylläpito ja käyttö
 Remontit, hankkeet, kokemukset…
 Kuvat



Yhteisölliset 
tilat



Osaavaa 
yhdistystoimintaa



Kylän identiteetti

- Kulttuuria

- Historiaa

- Matkailua



1. KYLÄTALOJEN ESITTELYVIDEOT

Kylätalojen käyttöastetta parantavia markkinointivideoita. 

1. Lavamäen vanha rukoushuone (Rusko) 
2. Harolan vanha kyläkoulu (Eura) 
3. Nousiaisten vanha rautatieasema (Nousiainen)

- Minkälaisiin tapahtumiin kylätaloa voi vuokrata?

- Montako pöytäpaikkaa esim. juhlia varten löytyy?

- Varustetaso? (esim. astiasto, av-laitteet, vuokrattavat lisävarusteet)



2. TAPAHTUMIEN ESITTELYVIDEOT
- Varsinais-Suomen Avoimet Kylät –päivän esittelyvideot

2015 2017 2018

- Maakunnallinen kyläpäivä

- Esimerkin voima, vinkkejä ohjelmasisältöön muille kyläyhdistyksille. 



3. KYLIEN ESITTELYVIDEOT

- Virttaa   - Suomusjärvi   - Märynummi

Asukas- ja paikkamarkkinointia palvelevia videotuotoksia. 



4. MATKAILUREITISTÖN ESITTELYVIDEO
- Mynämäen pyöräilyreitistövideo

- Keskiössä lähimatkailu -> luonto- ja kulttuurimatkailu.



Paikkamarkkinoinnista:
1. Mistä kylä tunnetaan?
2. Minkälaisia positiivisia mielikuvia paikasta halutaan välittää?
3. Mitkä ovat ne ajankohtaiset kehittämiskohteet, joihin tulisi keskittyä?
4.    Yhteistyökumppanit: esim. kiinteistönvälittäjät, muut kylät, kunta.
5.    Mistä löytyy tietoa vapaista tonteista? Entä vuokra-asunnoista?
6.    Keneen puoleen kiinnostuneet voivat kääntyä? 
7.    Kuinka uusi asukas otetaan vastaan?



Tulee ottaa huomioon:
• Arvot: puhdas luonto, kestävyys, aitous, pienuus, läheisyys.
• Keskiössä nykyhetki, mutta perinteitä/historiaa unohtamatta.
• Tiedotetaan positiivisuuden ja avoimuuden kautta.
• Tarinallistaminen.
• Mielikuvat ennen numeraalisia faktoja.
• Yhteisöllisyyden korostus.
• Pehmeät arvot (tunnelma, tapahtumat, kokemukset, luonto ja matkailuvaltit).



https://www.youtube.com/channel/UCKObSJ3EZEpuIRGyk9eXlYQ/videos

https://www.youtube.com/watch?v=v6FflGw88Uo

Varsinais-Suomen Kylät ry:n 
Youtube-kanava:

https://www.youtube.com/channel/UCKObSJ3EZEpuIRGyk9eXlYQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=v6FflGw88Uo


KIITOS!
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