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Paikallisesta aktiivisuudesta ja kolmannesta sektorista toivotaan vastausta hyvinvointiyhteiskunnan 
aukkoihin (Pihlaja 2010). Maaseudulla tämä näkyy konkreettisesti siinä, miten kyläyhdistyksiä 
tuetaan ottamaan enemmän vastuuta paikallisesta kehityksestä ja hyvinvoinnista (Vastuuta ottava 
paikallisyhteisö 2008). Kyse ei ole pelkästään käytännön ratkaisujen etsimisestä paikallisiin 
ongelmiin, vaan laajemmasta poliittisesta hallintarationaliteetista, jossa vastuuta siirretään julkiselta 
sektorille yksilöille ja yhteisöille (Soine-Rajanummi & Saastamoinen 2002). Samalla rakennetaan 
uudestaan kansalaisuutta, yhteiskunnallista kehityksen ja ongelmien tulkintaa, sekä määritellään sitä 
kenen vastuulla näiden ongelmien ratkaisu on, ja ketkä ylipäätään ovat siihen kykeneviä. 
Kyläyhdistykset ja kylät ovat paikkoja, joissa konkreettisesti rakennetaan tätä uutta aktiivisen 
kansalaisuuden politiikkaa. Paikallisten ihmisten huoli kotipaikastaan on integroitu osaksi 
maaseutu- ja aluepolitiikan verkostoja ja ohjelmia. Samalla kun paikallisyhteisöt kehittävät ja 
pelastavat kotikyliään, ne myös toteuttavat ja tuottavat uutta hallinnan kulttuuria. 
 
Kylätoiminnan tuottama ”kylä” on erityinen luonteeltaan. Kyläyhdistysten toiminnan kautta kylä 
näyttäytyy aktiivisena alueensa kehittämiseen sitoutuneena paikkana, joka on osa laajempia 
maaseudun kehittämisen ja maaseutupolitiikan tavoitteita. Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on 
tutkia, minkälainen on aktiivinen kylä. Tutkin suomalaista kylätoimintaa tarkastelemalla sekä 
aktiivisia paikallisia yhdistyksiä että kylätoiminnan virallisia diskursseja ja normeja. 
 
 
Tarkemmat tutkimuskysymykset: 
 

 Minkälaisten prosessien ja käytäntöjen kautta ”aktiivisia kyliä” tuotetaan? 
 Miten aktiivinen tila ja paikallisyhteisö rakentuvat hallinnollisesti?  
 Miten kyläyhdistykset perustelevat vastuutaan paikallisesta kehityksestä ja tuottavat 

aktiivista kansalaisuutta paikallisen kehittämistoiminnan kautta 
 Mikä on kulttuurin merkitys aktiivisen kylän rakentumisessa ja kehityksessä? 

 
Koska olen kiinnostunut tutkimuksessani aktiivisen tilan ja subjektin rakentumisen prosessista 
hallinnan näkökulmasta, on mahdoton paikantaa jotain tiettyä aineistoa, joka pystyisi tarjoamaan 
tarvitsemani tiedon. Päädyin soveltamaan tutkimuksessani triangulaation periaatetta, eli ajatusta 
siitä, miten tutkittavaa ilmiötä voidaan tarkastella eri näkökulmista, mikä mahdollistaa 
moniulotteisemman analyysin ja tulkinnan (Viinamäki 2007). Aktiivinen kylä on ilmiö, jota 
tuotetaan samaan aikaan eri hallinnan tasoilla. Sovellan tutkimuksessani sekä aineisto- että 
menetelmätriangulaatiota. Olen kerännyt eritasoisia aineistoja tutkimani ilmiön, eli aktiivisen kylän, 
tulkitsemiseen.  
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Kuvio 2. Aktiivinen kylän triangulaatio. (Kuvion pohjana on käytetty Viinamäen (2007, 175) 
Triangulaation pelkistettyä perusideaa.) 
 
Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenäni on Henri Lefebvren (1991; Anttonen 2002; Halfecree 
2006) sosiaalisen tilan teoria ja foucaultilainen hallinnan analytiikka (Dean 1999; Foucault 1976; 
Helen 2004; Rose 2000). Lefebvren mukaan tilaa tuotetaan samanaikaisesti paikallisten 
käytäntöjen, rakenteiden, toiminnan (havaittu tila) ja kokemusten (koettu tila), sekä ylhäältä 
tuotettujen määritelmien kautta (käsitteellistetty tila) (Lefebvre 1991). Sen takia tutkittaessa jotain 
erityistä tilaa on tärkeää tarkastella sitä eri näkökulmista. En käsittele tutkimuksessani kylän 
tuottamista tilana yleisesti, vaan keskityn aktiivisen kylän tuottamiseen. Eli tarkastelen, miten 
aktiivisuus näkyy havaittavina käytäntöinä ja rakenteina, havaittuna aktiivisena kylänä; miten se 
konstruoidaan virallisissa määritelmissä ja yleisissä normeissa käsitteellistettynä aktiivisena kylänä; 
ja miten syntyy paikallinen koettu aktiivinen kylä.  
 
Foucaultilainen hallinnan määritelmä (Foucault 2005), jossa valta nähdään moniulotteisena ja 
kaikkialla läsnä olevana ilmiönä, kuvaa parhaiten suomalaisella maaseudulla tapahtunutta 
hallintakulttuurin muutosta. Hallinta ja valta yhteiskunnassa eivät tapahdu pelkästään ylhäältä 
alaspäin tulevina ohjeistuksina ja säädöksinä. Yhtä tärkeää kuin on lukea poliittisia ohjelmia ja 
niiden sisältöjä, on tutkia myös sitä miten hallinta konkretisoituu paikallisten toimijoiden 
käytännöissä, kulttuurissa ja kokemuksissa. Kylätoiminnassa tämä korostuu erityisesti, koska 
maaseudun kehittäminen perustuu omaehtoisuuteen ja paikalliseen vapaaehtoistoimintaan. Ihmiset 
eivät toimi pakosta tai velvollisuudesta, vaan omasta tahdosta. Kyläyhdistykset ovat paikallisia 
yhteisöjä, joiden kautta toimintaa organisoidaan, ja niillä on merkittävä rooli paikan ja paikallisen 
identiteetin rakentumisessa. 
 
Sosiaalisten kiinteiden paikallisyhteisöjen hävitessä yhteisöjen luonteessa korostuu niiden 
kulttuurinen rakenne ja symboliikka (Hautamäki 2005, 8-9; Holmila 2001; Holmila 2003). 
Kyläyhdistykset ovat paikallisyhteisöjä, joissa kylään liittyvä merkitykset ovat osa paikallisen 
identiteetin ja ”tahtotilan” rakentumista. Kylien omaehtoinen kehittämistoiminnassa eli 
itsehallinnan käytännöissä on kulttuurilla keskeinen rooli, ja siksi tutkimuskysymyksissä on 
erikseen alakysymys, joka keskittyy kulttuurin tarkasteluun. Aktiivisten kylien hallinnallinen 



rakentuminen tapahtuu siis erilaisten ja eritasoisten prosessien kautta, ja niiden keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa.  
 
Aineistoni voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Valtakunnalliset kylätoimintaohjelmat ja Vuoden 
Kylä -kilpailu ovat materiaalia, jonka kautta tutkin sitä ylhäältä määriteltyä hallinnan 
rationaliteettia, jolla pyritään ohjailemaan kylien toimintaa. Paikallinen toiminta on aina yhteydessä 
siihen viralliseen rationaliteettiin, jotka kirjataan ohjelmiin ja joissa määritellään se suunta, johon 
kylien kehitystä halutaan ohjailla. Toinen osa aineistoa koostuu aktiivisilta kyliltä keräämästäni 
aineistoista. Nämä kylät ovat onnistuneet vaikuttamaan kylänsä kehitykseen, ja ne ovat saaneet 
myös tunnustusta tekemästään työstä voittamalla maakunnallisen Vuoden Kylä –tittelin. Eli ne 
voidaan määritellä ”aktiivisiksi kyliksi”. Pyrin paikallistason tarkastelun kautta löytämään 
vastauksia, minkä käytäntöjen ja prosessien kautta paikallinen aktiivisuus rakentuu ja toteutuu. 
Näiden eri toiminnan tasojen ja muotojen sekä hallinnan ja paikallisen kulttuurin kohtaamisesta ja 
vuorovaikutuksesta rakentuu aktiivinen kylä.  
 
 
Kulttuuri osana kylien kehittämistä 
 
Tässä tiivistelmässä pohdin tutkimukseni tuloksia erityisesti kulttuurin näkökulmasta. Kulttuuri on 
keskeisenä tekijänä kaikissa tutkimukseni aineistoissa, eli aktiivisen kylän tuottamisen eri vaiheissa.  
Kulttuuri voidaan määritellä 1) inhimillisen tiedon ja taidon korkeimpana muotona, 2) elämisen 
tapoina sekä 3) mentaalisina tieto- ja arvojärjestelminä (Häyrynen 2006, 22). Kylien elämässä 
kulttuurin merkitys on erityisen voimakasta erilaisten sekä yksilöllisten että kollektiivisten 
mentaalisten maailmojen kautta. Modernissa yhteiskunnassa ei kyliä voida enää erottaa 
kaupungeista selkeästi eroavien elämäntapojen vuoksi, ja talonpoikainen elämäntapa näkyy enää 
lähinnä symbolisesti. Samaten kulttuuri taiteena ja luovuutena on hallinnan näkökulmasta 
yhteydessä kolmanteen kulttuurin määritelmään. Kylätoimintaan liittyvä taiteellinen toiminta liittyy 
yleensä sisällöllisesti maaseutuun liittyviin merkityksiin, kuten luontoon tai perinteeseen. Kulttuuri 
elää siis aktiivisilla suomalaisilla kylillä kaikkien kolmen kulttuurin ulottuvuuden kautta, mutta 
sekä ensimmäinen että toinen kulttuurin määritelmä voidaan paikantaa mentaalisten tieto- ja 
arvojärjestelmien määritelmän sisälle.  
 
Kulttuuri on osa yhteisöllisyyden ja paikkasidoksen syntyä, mikä on edellytyksenä paikalliselle 
vapaaehtoisuuteen perustuvalle kehittämistoiminnalle. Paikallishistorian ja kulttuuriperinnön 
vaaliminen ja tuottaminen, sekä yhteiset juhlat ja tapahtumat rakentavat suoraan yhteisöllisyyttä ja 
viihtyvyyttä, mutta niiden merkitys aktiivisuuden edistäjänä toimii erityisesti paikan ja tilan 
tuottamisen kautta. Kylätoiminta perustuu kylän eli paikan kehittämiseen ja tahtoon pitää se elossa. 
Kulttuuriin liittyvillä käytännöillä rakennetaan paikkaa, josta huolehtia ja jota kehittää, sekä 
symbolisesti että konkreettisesti. Hallinnollisesti on kyse itsehallinnoivien yhteisösubjektien 
rakentumisesta kulttuurin ja paikkasidoksen kautta. 
 
 
Kulttuuri kansallisissa kylätoimintaohjelmissa 
 
Kansalliset kylätoimintaohjelmat ovat osa suomalaista maaseutupolitiikkaa, ja niissä kulttuuri 
nähdään tärkeänä instrumenttina paikalliselle kehittämiselle. Ohjelmissa asetetaan 
paikallisyhteisöille yleiset kehittämisen tavoitteet ja tehtävät, eli miten aktiivista kansalaisuutta 
tulisi kylillä toteuttaa. Ne toimivat pohjana hankerahoituksen myöntämiselle, ja rakentavat ja 
ohjaavat näin paikallista kulttuuria, mitä vaalitaan ja tuotteistetaan, ja minkä annetaan unohtua. 
 



Suomessa on ilmestynyt kolme valtakunnallista kylätoimintaohjelmaa, ja jokaisen myötä kulttuurin 
rooli ja merkitys kylätoiminnalle on laajentunut ja syventynyt. Ensimmäisessä 
kylätoimintaohjelmassa, Kylätoiminnan suuntaviivat 2000-2002, kulttuuria käsitellään lähinnä 
kulttuurimaisemana ja paikalliskulttuurina. Tässä ohjelmassa kulttuurimaisema on osa vaalittavaa ja 
säilytettävää kulttuuriperintöä. Paikalliskulttuuri koostuu kulttuuritapahtumista ja toimintatavoista, 
ja historia sekä perinteet mainitaan sen keskeisenä tuottajana ja uusintajana. Kulttuuri on 
instrumentti, josta saadaan taloudellista sekä yhteiskunnallista hyötyä, ja se toimii myös alueellisena 
vetovoimatekijänä. Ohjelman kulttuurin konstruointi on traditionaalinen korostaessaan maaseudun 
perinteitä ja maaseutua museoitavana paikkana.  
 
Voimaa kuin pienessä kylässä! 2003-2007 ohjelmassa kulttuuria käsitellään samansuuntaisesti kuin 
edellisessäkin ohjelmassa. Kulttuuriympäristö ja -maisema, sekä kylä- ja paikalliskulttuuri 
rakentuvat historiaan nojaavina maaseudun kulttuuriperinnön uusintamisen paikkoina. Lisäksi 
korostetaan kulttuurin välinearvoja, eli sen elinkeinollisia sekä yhteisöllisiä ja identiteettiä 
rakentavia vaikutuksia. Uutena elementtinä ohjelmassa on kulttuurin tuotteistaminen. Kyläkulttuuri 
ja kulttuuriperintö pitäisi pystyä tuotteistamaan ja markkinoimaan, ja koko kylä voi olla parhaillaan 
matkailutuote. Diskurssin muutos säilyttämisestä kohti tuotteistamista on samalla osa taloudellisen 
ja kulttuurisen diskurssin sekoittumista.  
 
Vastuuta ottava paikallisyhteisö 2008-2013 konstruoi myöskin kulttuuria edeltäjiensä linjan 
mukaisesti kulttuuriperintönä, paikalliskulttuurina, identiteetin rakentajana, yhteisöllisenä ja 
taloudellisena instrumenttina, vetovoimatekijänä jne. Kulttuurimaiseman määrittely poikkeaa 
kuitenkin edellisestä ohjelmasta, mm. biodiversiteetti on otettu mukaan määritelmään, mikä tuo 
ekologisen ulottuvuuden osaksi määritelmiä. Toisaalta kulttuurimaiseman taloudellista välinearvoa 
korostetaan. Lisäksi hyvinvointipuhe ilmaantuu kulttuurikeskusteluun kolmannessa 
kylätoimintaohjelmassa. Kulttuuri ei ole enää pelkästään yhteiskunnallinen, taloudellinen ja 
yhteisöllinen resurssi, vaan se on myös hyvinvoinnin edistäjä. 
 
Kylätoimintaohjelmat konstruoivat kulttuurin samalla kertaa sekä säilytettävänä yhteisenä 
omaisuutena, hyvinvoinnin lähteenä että taloudellisena hyödykkeenä. Kulttuuri nähdään sekä 
sosiaalisena että taloudellisena pääomana, ja se rakentuu merkittävänä osana aktiivisen 
kyläyhdistyksen toimintaa. Aktiivisia paikallisyhteisöjä ei siis tuoteta pelkästään byrokraattisina ja 
yritysmäisinä hallintoyksiköinä, vaan niiden halutaan olevan myös kulttuurisia toimijoita. Kulttuuri 
nähdään ohjelmissa moniulotteisena ilmiönä, vaikkakin niissä korostuu sen välinearvo. Kulttuuri on 
instrumentti kehittämistoiminnalle, ja sen halutaan palvelevan kehittämiselle asetettuja tavoitteita.  
 
Kulttuurin elävyys ja vaaliminen eivät ole siis maaseutupolitiikassa itseisarvo tai tavoite sinänsä. 
Kulttuuritoimintojen avulla tuotetaan paikallista yhteisöä ja kylää, jotka toimivat tärkeinä 
instrumentteina kansalaisten aktivoimisessa ja itsehallinnan käytäntöjen omaksumisessa. 
 
 
Kulttuuriperinnöstä rakennetaan aktiivisuuden juuret 
 
Kulttuuriperintöön lasketaan virallisen määritelmän mukaan mm.: 

erillisten tai toisiinsa liittyvien rakennusten ryhmät, jotka ovat arkkitehtuurinsa, 
yhtenäisyytensä tai maisemallisen sijaintinsa takia historian, taiteen tai tieteen kannalta 
yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita; paikat: ihmisen taikka luonnon ja ihmisen 
yhteisesti luomat teokset sekä alueet mukaan lukien arkeologiset paikat, jotka ovat 
historialliselta, esteettiseltä, etnologiselta tai antropologiselta kannalta yleismaailmallisesti 



erityisen arvokkaita. (UNESCOn yleissopimus kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta 
vuodelta 1972) 

 
Kulttuuriperintö on siis jotain mennyttä kulttuuria ja sen ilmentymiä, joita pidetään erityisinä ja 
säilyttämisen arvoisina. Suomalaisen kansallisen kulttuuriperinnön juuret ovat vahvasti 
talonpoikaisessa maaseutukulttuurissa, ja tämä näkyy vieläkin kylien toiminnassa ja maisemassa. 
Monet kylätalot, kuten nuorisoseuran-, työväentalot tai entiset kyläkoulut, ovat vanhoja perinteitä 
kunnioittavia rakennuksia, joista voi melkeinpä aistia menneen ajan astuessaan niihin sisälle. 
Kylämaiseman entisöinnissä pyritään korostamaan maatalousmaista maisemaa, vaikka maatalouden 
merkitys elinkeinona on supistunut kylillä merkittävästi. Aktiivisilla kylillä historia ja 
kulttuuriperintö elävät vahvasti ja ovat osa paikan symbolista rakentumista.  
 
Kulttuuriperinnön vaaliminen on osa kollektiivisen muistin tuottamista, sekä yksilöiden 
kokemuksena että yhteisöllisenä ja ulkopuolelle tuotettuna symboliikkana ja tarinoina.  
Kotikylille halutaan tuleville sukupolville siirtyvä virallinen historia, mistä on osoituksena 
Suomessa vallitseva kyläkirjojen julkaisemisbuumi (Knuuttila 2005). Kulttuuriperinnön vaaliminen 
ei ole pelkästään paikallisten yksilöiden ja yhteisöjen tahdosta kumpuavaa toimintaa, vaan 
kyläkirjojen tekemistä ja maaseudun kulttuuriperinnön suojelua tuetaan Euroopan Unionin 
maaseudun kehittämisen hankerahoituksella. Se on poliittisiin ohjelmiin kirjattu tavoite, ja lisäksi 
siihen kannustetaan erilaisilla tiedotuksen käytännöillä, kuten Vuoden Kylä –kilpailulla 
(kulttuuriperintö yhtenä kriteerinä) ja erilaisilla kylähistoria oppailla ja ohjeistuksilla. 
 
Tilat ovat aina ajallisia (Dodgshon 2008; Lefebvre 1991), ja niiden tuottaminen ja määrittely 
nykyhetkessä vaativat menneisyyden läsnäolon. Kulttuuriperinnön vaaliminen ei ole pelkästään 
paikallisten autenttisten juurien kaivamista esiin, vaan lisäksi se on niiden rakentamista 
nykyisyydestä käsin. Jokaisella tilalla ja paikalla on yhtä monta historiaa ja perintöä kuin siellä on 
eläjääkin. Paikallisen historian kirjoittaminen rakentaa jaetun muiston, yhteisen tarinan ja 
menneisyyden, josta ponnistellaan. Tällöin poliittiset ristiriidat jätetään varjoon, ja historia 
näyttäytyy kylän yhtenäisenä totuutena. Historian kirjoittaminen on aina valikoivaa, myös 
paikallishistoriikeissa pitää tehdä valintoja siitä mistä näkökulmasta menneisyys kirjoitetaan, kenen 
äänille annetaan painoa, ja mitkä taas vaimennetaan. Kollektiivinen koettu menneisyys on siis myös 
aina osittain tuotettua ja tuotteistettua. 
 
Paikallisen kulttuuriperinnön kautta tuotetaan konkreettisten tuotosten lisäksi paikkasidosta. 
Paikkaan liittyvät symboliikka, merkitykset ja arvot rakentavat yksilöiden kokemuksia ja 
tunnesidettä, joka edistää aktiivista sitoutumista paikalliseen kehittämiseen. Agraariyhteiskunnasta 
kumpuavat puhetavat rakentavat nykyistä paikkaan sitoutumista ja aktiivista yhteisösubjektia. Tämä 
näkyy konkreettisesti siinä miten kyläyhdistysten puheenjohtajat puhuvat kotikylästään sekä 
talonpoikaisesta sitkeydestä ja talkoohengestä.  
 
Aktiivisuuteen liittyvä itsemäärittely tapahtuu kehitysdiskurssin kautta, mikä vaatii tulevaisuuden 
suunnan lisäksi menneisyyden ja juuret, josta lineaarinen käyrä on lähtenyt nousemaan. Kehitys on 
aina alkanut jostain, ja kylien kehittämisessä se tarkoittaa paikallista historiaa ja kulttuuriperintöä.  
Aktiivisen kansalaisuuden rakentumisen prosessissa itsehallinnoivien subjektien rakentuminen on 
keskeistä, ja se edellyttää tunne- ja tahtotilan muodostumista. Tällöin kulttuuri on ratkaisevassa 
roolissa, eikä vähiten tuottaessaan itsemäärittelylle ja aktiivisuuden kokemukselle juuria, joihin 
sitoutua. Kyläyhdistysten puheenjohtajat konstruoivat kylän kehitystä ja omaa aktiivisuuttaan sekä 
kehityksen, aktiivisuuden että perinteisen maaseutukulttuurin diskurssien kautta, ja niitä 
yhdistelemällä.  



 
 
 
Kylien tuotteistaminen 
 
Tilojen tuottaminen on ollut aina osa modernin maailman kehitystä (Lefebvre 1991), mutta 
markkinatalouden logiikan rantautuminen alueiden kehitykseen ja erityisesti kaupunkisuunnitteluun 
(Vanolo 2008) on korostanut tilojen tuotteistamisen merkitystä. Lefebvre (mts. 62) puhuu ilmiöstä 
asioiden tuottamisen tiloissa korvautumisena itse tilan tuottamisella. Tiloja tuotetaan tietoisesti 
kulutettavina ja markkinoitavina abstrakteina imagoina sekä konkreettisina paikkoina ja 
käytäntöinä. Hyvä esimerkki muutoksesta on, miten kylien kulttuuriperinnön vaalimisen rinnalla on 
alettu puhua yhä enemmän kulttuuriperinnön tuotteistamisesta ja markkinoinnista.   
 
Kylä voi olla toimelias ja elävä, vaikka ympäröivä maailma ei sen olemassaolosta olisikaan 
tietoinen, mutta aktiivisuuden määritelmän saavuttaminen edellyttää kylän tunnettavuutta, eli jonkin 
asteista tuotteistamista. Kylät rakentuvat paikallisen toiminnan lisäksi abstrakteina tiloina, joita 
markkinoidaan ja tuotteistetaan myös kylien ulkopuolelle. Aktiiviset kylät eivät ole suljettuja 
yhteisöjä, vaan ne pyrkivät olemaan avoimia toiminnastaan ja mitä enemmän ne saavat houkuteltua 
kylän ulkopuolisia kylälleen ja lisäämään kylän tunnettavuutta, sen parempi. Kulttuuriperintö on 
tärkeässä roolissa kylien tuotteistamisessa. Kylätuotteiden ja juhlien erityisyys rakennetaan yleensä 
paikallisen kulttuuriperinnön varaan. Samalla tuotetaan ja uusinnetaan suomalaista 
maaseutukulttuuria. Tämä tekee kylistä erityisiä maaseututiloja, erotuksena kaupunginosiin ja 
kuntien taajamiin. Aktiiviset kylät tuottavat ja tuotteistavat maaseutua erillisenä tilana.  
 
Kyläyhdistysten puheenjohtajien puhuessa yhteisönsä toiminnasta ja kylän kehityksestä, nousevat 
esille kävijämäärät, hankebudjetit, tulo- ja menoarviot jne. Talouden diskurssit ja numeroiden valta 
ovat keskeinen osa paikallisen aktiivisen subjektiuden rakentumista (Rose 1999, 197-232). Erilaiset 
käytännöt ja toiminnan muodot ohjaavat ja tukevat kylien tuotteistamiskehitystä. Hanketoiminta 
opettaa kyläyhdistyksiä laskemaan talkootunneillekin taloudellisen arvon eli hinnan. 
Markkinointitaidot ja muut yritysmaailmaan liittyvä kompetenssi korostuu, ja lisäksi 
projektiyhteiskunnan rationaliteetti tulee osaksi kylätoimintaa.  Internet on tuonut uusia käytäntöjä 
ja teknologioita kylien toimintaan ja julkisuuskuvan rakentamiseen. Kylien kotisivut ovat paikkoja, 
joissa aktiiviset paikallisyhteisöt esittelevät toimintaansa ja rakentavat julkisuuskuvaansa. 
 
Julkisuuskuvan merkitys kylien kehitykselle on noussut ratkaisevaksi tekijäksi (Aho 2001, 149). 
Vuoden Kylä –kilpailu on hyvä esimerkki imagon ja markkinointitaitojen merkityksestä. 
Kilpailussa menestymisen ratkaisee, miten kyläyhdistykset pystyvät tuottamaan itsestään 
mielikuvan aktiivisesta ja eteenpäin menevästä kylästä, eli vakuuttamaan kirjallisesti tuomariston 
hakemuksessaan. Maakunnallisessa kyläkilpailussa tuomaristo tekee usein vierailuja kilpaileville 
kylille, mutta valtakunnallisessa mittelössä voittajat valitaan pelkästään kirjallisten hakemusten 
perusteella. Tällöin kyläyhdistysten markkinointi taidot eli kylän julkisuuskuvan rakentaminen 
nousee keskeisimmäksi tekijäksi aktiivisuuden arvioinnissa. 
 
Tuotteistaminen on kaupalliseen logiikkaan perustuvaa toimintaa, johon liittyy tuotteen hinnoittelu 
tai julkisuusarvo. Talouden logiikka yhdistyy tällöin paikalliseen kulttuuriin. Kyläjuhlien luonne on 
muuttunut kylän sisäisistä tapahtumista yhä enemmän kylän ulkopuolisille markkinoitavaan 
toimintaan. Kesäasukkaita yritetään houkutella mukaan kylätoimintaan kyläjuhlien kautta, ja niitä 
yritetään markkinoida yleensä myös kunnan alueella laajemminkin. Ääriesimerkkinä ovat erilaiset 
kesäfestivaalit, jotka voivat olla laajojakin massatapahtumia. Taloudellinen logiikka on tullut 
kyläjuhlien ja – tapahtumien järjestämisen osaksi. Se kuinka paljon juhlissa on osallistujia, ja 



paljonko se on tuottanut voittoa, kertoo niiden menestyksestä, ei niinkään se, oliko paikallisilla 
asukkailla kivaa.  
 
 
Lopuksi 
 
Kulttuuri on tärkeä elementti suomalaisessa maaseutupolitiikassa ja kylien kehittämisessä. Kestävä 
yhteisökehitys edellyttää toiminnan jatkuvuutta, mikä on kylätoiminnan suurimpia haasteita. 
Kyläyhdistysten puheenjohtajat kuvaavat kylien aktiivisuuden kehitystä aaltomaiseksi liikkeeksi, 
jossa on nousuja ja laskuja. Toiminnan jatkuvuus on usein yhdistysten huolen aiheena, eli miten 
saada paikallinen aktiivisuus pysymään esimerkiksi jos vanhat aktiivit vetäytyvät toiminnasta. 
Kulttuurilla on merkittävä rooli toiminnan kestävyyden edistämisessä, ja päinvastoin. Kulttuuri 
sitoo ihmisiä paikalliseen vastuullisuuteen ja aktiivisuuteen, mutta se voi myös muodostua taakaksi 
tai velvollisuudeksi. 
 

Kyllä mää nään yhtenä uhkakuvana sen että sieltä katoaa semmonen yhessä tekemisen henki ja halu. Että 
siitä tekemisestä tulee liian muotomäärästä, määrämuotosta. Siis silleen että semmonen spontaani ja 
välittömyys häviää siitä että vaikka se mun mielestä saa olla hyvin järjestelmällistä niin silti siellä pitää 
olla tilaa sille pienelle tekemiselle ja että se suvaitsevaisuus säilyy ja se pystytään tarjoamaan jokaiselle 
jotain. (HAASTATELTAVA 11) 

Aktiiviset kylät osaavat tuotteistaa ja markkinoida paikallista kulttuuriaan, mutta ne kokevat myös 
uhkia uusissa toimintatavoissa. Varsinkin, jos viihtyvyyteen ja hauskanpitoon liittyvä yhteistoiminta 
jää strategisen kehittämisen ja hanketoiminnan jalkoihin, voi paikallinen yhteisöllisyyskin hiipua. 
 
Pitäisi siis yrittää muistaa, että yhdessä tekeminen ja hauskanpitokin ovat arvokasta paikallista 
kulttuuria, vaikkei sille voisi hintalappua tehdäkään. Instrumentaalisuuden ja tuotteistamisen 
korostamisen riskinä on, että yksilöiden kokemus pakenee liian etäälle julkisuuskuvasta, ja samalla 
motivaatio osallistua paikalliseen toimintaan vaarantuu. Tähän liittyy yksi kulttuurisen kestävyyden 
haasteista. Kulttuurin ja kulttuurisen kestävyyden mittaaminen on tärkeää vaikuttavuuden 
osoittamisen ja arvioinnin kannalta. Toisaalta, se yhteisöllisyyden ja paikallisuuden kestävyyden 
kannalta ehkä jopa merkittävin kulttuuri – jaettu pieni tekeminen ja kokeminen – pakenevat 
virallisia mittareita ja määritelmiä. Riskinä on, että keskitytään yhä enemmän paikallisuuden 
markkinointiin ulospäin unohtaen asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen ja paikallisen kulttuurin 
tukeminen, mikä on kuitenkin kylien kestävän kehityksen edellytys. 
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