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1. Tiivistelmä 

 

Tuu meille kylään -hanke (hankenumero 84489) toteutettiin 1.2.2019-31.3.2020 ja sen hakija ja 

toteuttaja oli Keski-Suomen Kylät ry. Hanke toimi Keski-Suomen maakunnan alueella ja sen 

kohderyhmänä olivat keskisuomalaiset kyläyhdistykset ja -yhteisöt. Hankkeen rahoitus (141 639€) 

tuli Mannersuomen maaseuturahastosta Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämänä. Hankkeessa 

työskenteli kolme työntekijää, joista projektipäällikkö Johanna Niilivuo kokoaikaisena ja 

hanketyöntekijät Tanja Rämä ja Matti Hämäläinen 50 % työajalla. 

Hankkeella Keski-Suomen Kylät tarttui kasvavaan ”Live like a local” eli Elä kuin paikallinen -trendiin 

ja tarjosi keskisuomalaisille kylille mahdollisuuden kehittää omaa kylämatkailuosaamistaan. 

Hankkeen tavoitteena oli lisätä keskisuomalaisten kylien maaseutumatkailuun liittyvää osaamista 

ja auttaa yhteisötoimijoita kyliensä markkinoinnissa myös kansainvälisille matkailijoille. Hankkeen 

alussa keskityttiin kahden testikylän elämyksellisten matkailutuotteiden hahmottamiseen 

Jyväskylän yliopiston etnologian opiskelijoiden avulla. Testikyliltä, Äänekosken Koivistosta ja 

pohjoisista Korpilahden kylistä, saatujen kokemusten pohjalta tarjottiin tukea maaseutumatkailun 

kehittämisestä kiinnostuneille Keski-Suomen kylille. Hankkeeseen mukaan lähteneille kylille oli 

tarjolla infotilaisuuksia, sparrausta ja työpajoja omien kyliensä erityispiirteiden tunnistamiseen, 

hyödyntämiseen ja markkinoinnin kehittämiseen. Hankkeessa toteutettujen testipäivien ja 

tapahtumien myötä pystyttiin kehittämään myös testikylien toimintaa.  

Hankkeessa edistettiin kylän, kylien eri toimijoiden ja kylien 

välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, joiden myötä 

yhteisöllisyys vahvistui sekä kylien valmiudet hyödyntää kylän 

olosuhteita matkailussa lisääntyivät. Hankkeen aikana 

järjestettiin useita kylätapahtumia, joissa hanke oli joko pää- tai 

osatoteuttajana tai auttamassa taustalla esimerkiksi 

markkinoinnissa. Kylillä syntyi kylämatkailua tukevia ja kehittäviä 

tuotekortteja ja hankkeenkin jälkeen kehitystyö jatkuu useissa 

kylissä. Hankkeessa koostettu Kylämatkailun työkalupakki auttaa 
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niin hankkeessa mukana olleita kuin uusiakin kyliä kehittämään oman kylän kylämatkailua. 

Hankkeen tärkein yhteistyökumppani oli Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa 

maailmassa koulutusohjelma (Kumu) ja sen opettajat sekä opiskelijat, joista muodostui hankkeen 

testiryhmä. Hankkeen muut merkittävät yhteistyökumppanit olivat Jamkin hallinnoima Digisti 

kylässä -hanke ja Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistyksen (Poko ry) Kylät kulttuurien 

kohtaamispaikkana -hanke sekä Äänekosken kaupunki. Digisti kylässä -hankkeen avulla saatiin 

vahvaa digiosaamista ja Kylät kulttuurien kohtaamispaikkana hankkeen kanssa yhteistyössä 

toteutettiin tapahtumia Pohjoisella Korpilahdella sekä kehitettiin Pokon toimintaa. Äänekosken 

kaupungilla oli hankkeen alusta lähtien vahva halu kehittää kyliensä matkailua ja sieltä saatiin niin 

asiantuntija-apua kuin sparrausta. 
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2. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet 
 

2.1 Hankkeen ylemmän tason tavoitteet 

Hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Keski-Suomen alueellisen 

maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteita. Hankkeessa edistettiin niin kylän sisäistä, kylien 

välistä kuin kylien eri toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja toteutettiin kehittämistoimia, 

joiden myötä yhteisöllisyys ja lähitalous voimistuivat sekä kylien valmiudet hyödyntää kylän 

olosuhteita matkailussa lisääntyivät. Näillä toimilla se vastasi myös Keski-Suomi 2040 strategian 

keskeiseen tavoitteeseen: ”Tarvitsemme monipuolista osaamista, yhteistä kehittämistahtoa, 

tuloksia tuottavaa avointa vuorovaikutusta ja yhteistyötä yli toimialarajojen”. 

Hankkeen toimilla edistettiin myös Suomen Kylätoiminta ry:n Voimistuvat kylät - vahvistuvat 

lähiyhteisöt - paikallisen kehittämisen valtakunnallista ohjelmaa sekä Keski-Suomen 

paikallistoiminnan kehittämisen ohjelmaa 2014-2020. 

Tukemalla ihmisten omatoimista kehittämistyötä kylissä hanke toteutti Valtioneuvoston 

Maaseutupoliittisen selonteon 2009 - 2020 visiota, jonka mukaan ”Maaseutu on monimuotoinen 

ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa. Tilaa, väljää asutusta ja paikallisia ratkaisuja 

hyödynnetään suomalaisen hyvinvoinnin lähteenä ja kestävän kehityksen perustana. Maaseudun 

ihmiset, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja yhteisöllisyys, ympäristön tila ja kilpailukyky ovat 

parantuneet hyödyttäen samalla koko yhteiskuntaa.” 

 

2.2 Hankkeen tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet 

Kylämatkailun edistäminen edellyttää kylien omien vahvuuksien tunnistamista ja 

matkailuosaamisen lisäämistä. Hankkeen lähtökohtana oli yhteisöjen erityispiirteiden 

tunnistaminen, sillä niistä rakentuu paikan identiteetti ja oman yhteisön omalaatuisuus. Näitä 

erityispiirteitä haluttiin tehdä näkyväksi omien asukkaiden lisäksi myös vierailijoille ja 

matkailijoille. Tämän ”kylän hengen” löytäminen lisää kylän sisäistä yhteisöllisyyttä sekä 

mahdollistaa jatkossa kylän tunnettavuuden lisäämisen laajemmassa mittakaavassa.  
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2.2.1 Tavoite 1: Nostaa keskisuomalaisten kyläyhteisöjen tietoisuutta paikallisista historiaan, 

kulttuuriin ja luontoon liittyvistä mahdollisuuksista maaseutumatkailun kehittämisessä. 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ajanmukaista ja uudenlaista tietoa siitä, mikä vetoaa muualta 

tuleviin (ulkomaalaisiin) vieraisiin. Tarvittiin siis ensin tiedonkeruuta ja kokemuksellista 

oppimista, jotta pystyttäisiin jalkautumaan kyliin tunnistamaan kunkin kylän vahvuuksia 

kylämatkailua ajatellen. Hanketyöryhmässä tiedostettiin, että usein ne asiat mitkä ovat niitä 

kiinnostavimpia omalla kylällä matkailijoiden näkökulmasta, voivat olla vaikeita tunnistaa oman 

yhteisön sisällä. Paikallisille arkiset asiat voivatkin olla kaukaa tuleville matkailijoille niitä kaikkein 

eksoottisimpia ja kiehtovimpia. 

Hankesuunnitelman mukaisesti tähän tavoitteeseen tartuttiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston 

kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -koulutusohjelman kanssa, joka järjesti kurssin 

Multisensory ethnography in developing adventure tourism in Central Finland -kurssin. Kahdeksan 

opiskelijaa kolmen opettajan johdolla muodostivat hankkeen testiryhmän, joka teoriaopintojen 

jälkeen harjoitteli käytännössä etnografista tutkimusta osallistumalla hankkeen järjestämiin 

kahteen testipäivään ja antoi sen perusteella palautteen testipäivistä sekä etnografian että 

kylämatkailun kehittämisen näkökulmasta. Ryhmän rikkaus oli erityisesti sen kansainvälisyys, sillä 

kolmen suomalaisen opiskelijan lisäksi ryhmässä oli vaihto-opiskelijat Kiinasta, Tsekistä, Saksasta, 

Japanista ja Ghanasta. 

Ryhmä osallistui kahteen testipäivään, jotka 

järjestettiin 27.3.20219 Koiviston kylällä 

Äänekoskella ja 29.3.2019 Tikkalan kylällä 

Korpilahdella. Koiviston testipäivän teemana oli 

”arkiset askareet” ja ryhmä pääsi päivän aikana 

valmistamaan loimulohta, tekemään polttopuita 

pokasahalla ja kirveellä sekä kuorimaan puita 

petkeleellä. Päivään kuului myös lumikenkäretki 

sekä pullan ja sämpylöiden leivontaa. Päivän lopuksi ruokailtiin yhdessä nauttien itse valmistetusta 

loimulohesta ja kuoriperunoista.  
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Tikkalan testipäivässä ei ollut selkeää teemaa vaan tavoitteena oli kokeilla erilaisia toimintoja. 

Päivä alkoi suomalaisilla perinneleikeillä Tikkalan koululaisten kanssa, jonka jälkeen siirryttiin 

tutustumaan yhteen Tikkalan kylän vanhoista kantatiloista ja kuulemaan sen historiaa. Loppupäivä 

vietettiin Hangasjärven retkikämpällä tehden neulahuovutustöitä ja risukransseja, sahaten 

yhdessä avantoa ja lämmittäen saunaa. Saunomisen ja avantouinnin jälkeen istuttiin vielä 

perinteisesti makkaranuotiolla. 

Testipäivät osoittivat, että suomalaisittain arkisilta tuntuvista askareista on matkailutuotteiksi. 

Suomalainen elämäntapa, arki ja perinteet kiinnostavat ja maaseudun luonnonläheiset työt 

kiinnostavat myös kotimaisia matkaajia. 

Joukko yliopiston kansainvälisiä opiskelijoita oli mukana myös, kun hanke järjesti retken 

Oravivuoren huipulle, missä sijaitsee yksi Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluvan Struven 

ketjun pisteistä. 22 kansainvälistä vaihto-opiskelijaa osallistui Maailmanperinnöstä voimaa 

paikallisiin palveluihin -hankkeen järjestämään Kuutamokiipeilyyn, johon Tuu meille kylään -hanke 

puolestaan järjesti kyydityksen ja opastuksen. Yöllisen metsän, tähtitaivaan ja kuutamon 

kokeminen oli opiskelijoille ainutlaatuinen elämys ja osoitus siitä, ettei vaikuttavaan 

matkailuelämykseen aina tarvita suuria puitteita ja vauhdikasta toimintaa. 

Näiden testipäivien lisäksi hankkeessa järjestettiin kylätapahtumia, jotka toimivat samalla niin 

testitapahtumina, joista saatiin palautetta kuin alueen kylämatkailun kehittämisenä. Muutamissa 



7 
 

kylätapahtumissa hanke oli vain osatoteuttajana tai auttamassa järjestelyissä esimerkiksi 

markkinoinnin osalta. Hankkeen aikana järjestettiin seuraavat tapahtumat: 

1. Oravivuoren kuutamokiipeily 

2. Koiviston testipäivä 

3. Tikkalan testipäivä 

4. Koiviston museotiekierros: Koiviston 

museotiekierroksesta luotiin tuotekortti ja 

tuotetta testattiin kolmella eri ryhmällä. Ryhmät 

liikkuivat linja-autolla ja museotiekierros oli osa 

ryhmän päivän mittaista retkeä. Oppaana toimi 

Valtakunnan 14. virallinen kylähullu Alpiini 

Piiparinen (Matti Hämäläinen). 

5. Ylen saunapäivä Korpilahden pohjoisilla kylillä: 

Korpilahden pohjoisilla kylillä oli kolmessa 

kohteessa yhteensä viisi saunaa avoinna Ylen 

saunapäivänä. Saunan ympärille järjestetyt tapahtumat vetävät kerta toisensa jälkeen 

myös suomalaisia ja erityistä vetovoimaa on savusaunalla. Hanke oli osatoteuttajana. 

6. Yökuuntelu: Lintujen kuuntelua kesäyössä muutaman venekunnan voimin. Luontoelämys 

pienillä resursseilla. Vaatii säävarauksen. 

7. Kömin killan kulttuuriretket: Konginkankaalla toimiva Kömin Kilta järjesti kesällä 

neljäosaisen kulttuurikävelyiden sarjan. Jokaisella kävelyllä oli oma teemansa. Toimii sekä 

paikallisille että matkailijoille. Hanke toimi avustavassa roolissa ja keräsi palautteen. 

8. Nuku yö ulkona: Koivisto-viikon yhteydessä järjestetty tapahtuma yhteistyössä Koiviston 

kyläseuran kanssa. Juha ”Norppa” Taskisen luento kiinnosti kuulijoita ja Mikko Lemmetin 

luontoretkellä osallistujat pääsivät tekemään erilaisia luontoyhteysharjoitteita. 

Kapeenkosken rannalla yövyttiin teltoissa, riippumatossa ja Tentsile -puumajoitteessa. 

9. Suovanlahden rantakalailta: Hankkeen kannustamana Suovanlahden kyläseura päätti 

kokeilla rantakalaillan järjestämistä. Talkoolaiset siivosivat hiekkarannan ja keittivät 

kalasoppaa. Uudesta tapahtumasta tuli heti suosittu yli sadan ihmisen saapuessa 

viettämään rantakalailtaa. 
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10. Hangasjärven kesäpäivä: Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Pokon ja Kylät kulttuurien 

kohtaamispaikkana -hankkeen kanssa. Tapahtumassa kokeiltiin erilaisten toimintojen 

yhdistämistä yhden tapahtuman alle. Tarjolla oli musiikkiesitys luonnossa, monikulttuurista 

piiritanssia, kajakkien, läskipyörien ja Tentsile -puumajoitteen testausta sekä saunomista. 

Kahvilasta vastasi Pokon kesätyöntekijät ja paikallisille yrittäjille tarjottiin mahdollisuutta 

tuoda omia tuotteitaan myyntiin tapahtumaan.  

11. Kylätalolta kylätalolle – kylien yhteinen ruskaretki: Kolmen kylän ja hankkeen 

yhteisvoimin järjestettiin syksyinen ruskaretki patikoiden tai pyöräillen kylätalolta 

kylätalolle. Mukana olivat Laukaasta Valkolan ja Vehniän kylät sekä Äänekoskelta Koiviston 

kylä. Pyöräily oli selkeästi suosituin liikkumismuoto, mutta myös hevosia nähtiin reitillä. 

Tapahtuma sai paljon positiivista palautetta ja 12.9.2020 tapahtuma saa jatkoa 

palautteiden perusteella parannettuna. Kylätalot kiertävän lenkin (32km) lisäksi tulee 

mukaan pienempiä retkiä ja vanhoille autoille oma kulkue. 

12. Hangasjärven täysikuu – valoa, tulta ja tunnelmaa: Syksyn pimeyttä hyödyntäen 

järjestettiin yhteistyössä Pokon ja Kylät kulttuurien kohtaamispaikkana -hankkeen kanssa 

tunnelmallinen iltaan painottuva tapahtuma. Tapahtumassa pääsi osallistumaan 

neulahuovutuspajaan ja täydenkuun taidepolulle. Kylän nuoret vastasivat kahvilasta ja 

sauna lämpeni samalla, kun pihapiiriin syttyi tulia ja nuotioita. Tapahtuman yhteydessä oli 

tarjolla melontakurssi ja lyhtymelontaa SUP-

laudoilla (vastuullisena järjestäjänä Tavin 

Sulka), mutta melontakurssille ei syksyn 

viileiden vesien aikaan enää löytynyt 

osallistujia. Kolmen hengen vaihto-

oppilasryhmä kokeili kuitenkin suppailua ja 

yöpyi myös Hangasjärven retkikämpällä. 

13. Hyvä Tuomas joulun tuopi: Poko halusi 

kokeilla Doerz-myyntialustan käyttöä ja järjesti 

joulun alla leppoisan joulutapahtuman. 

Hangasjärven retkikämpällä järjestetyssä 

tapahtumassa oli tarjolla jouluherkkuja 

kahviossa ja käsityöpajassa sai tehdä omia 

koristeita esimerkiksi villasta huovuttamalla. 
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Illan päätteeksi pääsi saunomaan. Osallistujat olivat kaikki lähikyliltä lukuun ottamatta 

vierasta Kazastanista, mutta Doerzin kautta ei elämystä ostettu. 

Näiden tapahtumien ja testipäivien kokemuksia ja palautteita hyödynnettiin hankkeen tilaisuuksia 

ja niiden sisältöä suunniteltaessa. Tapahtumien lisäksi hanketyöryhmä osallistui tilaisuuksiin ja 

koulutuksiin, joista saatiin paljon ajankohtaista tietoa ja kartutettiin matkailuun liittyvää 

osaamista. Hanketyöryhmä pääsi mukaan Visit Jyväskylän koulutuksiin, jotka käsittelivät 

esimerkiksi matkailun digitaalisuutta, tuotteistamista, hinnoittelua ja jakelukanavia. Näistä 

koulutuksista kertyi paljon tietoa kylille vietäväksi. Myös seminaareista ja erilaisista työpajoista 

saatiin tärkeää tietoa matkailun ajankohtaisista ilmiöistä ja matkailijoihin vetoavista elämyksistä. 

Toisaalta nämä tilaisuudet toimivat myös loistavina mahdollisuuksina verkostoitua ja nostaa esille 

kylämatkailuteemaa. 

Kevään 2019 aikana keskityttiin kylämatkailutestien ohella tiedottamaan hankkeesta ja lisäämään 

kylien tietoisuutta kylämatkailun mahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteena oli saada mukaan 10 

koulutuksiin ja sparrauksiin osallistuvaa kylää. Keski-Suomen kylien tiedotuskanavien kautta 

tavoitettiin useita aktiivisia kyliä, jotka ilmoittautuivat mukaan heti hankkeen alkuvaiheessa. 

Kaikissa kiinnostuneissa kylissä käytiin paikan päällä kertomassa hankkeesta lisää ja selvittämässä 

kyseisen kylän kiinnostusta ja ajatuksia kylämatkailuun liittyen. Lisäksi osallistuttiin 

kyläparlamentteihin, kyläkokouksiin ja muihin kunta- ja kylätapahtumiin, joissa kerrottiin 

hankkeesta. Hankkeen aikana kiinnostuneita kyliä oli yli 20, joista lopulta noin kymmenen oli 

aktiivisesti mukana hankkeessa. Kylien tarkkaa määrää on vaikea täsmällisesti määritellä, koska 

muutama kylä oli mukana hankkeen lähes kaikissa tilaisuuksissa, kun osa osallistui vain yhteen tai 

kahteen tilaisuuteen. Yhdellä kylällä päädyttiin kylämatkailun kehittämisen sijaan tekemään kylällä 

ensin kyläkysely ja -suunnitelma, koska kyläyhdistys oli juuri uudistunut ja nähtiin tärkeäksi laittaa 

aluksi perusasiat kuntoon. 

Hankkeen tavoitteena oli nostaa tietoisuutta oman alueen tarjoamista matkailun 

mahdollisuuksista ja auttaa kyliä matkailukohteiden ja tekemisen paikkojen hahmottumisessa. 

Näitä hahmotelmia tehtiin jo edellä kuvatuissa henkilökohtaisissa tapaamisissa, mutta erityisesti 

näihin keskityttiin hankkeen syksyllä 2019 järjestetyissä kaikille avoimissa ja maksuttomissa 

infotilaisuuksissa. Ne koostettiin kolmen tilaisuuden sarjaksi, joka järjestettiin saman sisältöisenä 
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kolmella eri paikkakunnalla: Viitasaaren Niinilahdella, 

Laukaan Valkolassa ja Jämsänkoskella Porkkalassa. 

Tähän kolmen tilaisuuden sarjaan virittäydyttiin 

hankkeen Maaseutumatkailun mahdollisuudet kylillä -

ideariihellä, joka järjestettiin osana Koivisto-viikon 

Mahdollisuuksien maaseutu -seminaaria elokuussa.  

Sarjan ensimmäinen eli syyskuun tilaisuus oli 

nimeltään ”Kylämatkailun ABC” ja siinä kylille avattiin 

kylämatkailun käsitettä hyödyntäen Lomalaitumen 

muutama vuosi sitten valtakunnallisessa 

kylämatkailuhankkeessa toimittamaa Kylämatkailun 

ABC-opasta. Sen lisäksi kerrottiin testipäivien 

kokemuksista ja opeista sekä käytiin läpi ideoita ja 

esimerkkejä kylämatkailun kehittämiseksi. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli luoda yhteistoimintamalli Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja 

yhteisöt muuttuvassa maailmassa -koulutusohjelman kanssa. Yhteistyö yliopiston kanssa toimi 

loistavasti ja vastaavaa toimintatapaa voidaan jatkossa suositella käytettäväksi myös muissa 

hankkeissa. Varsinaista jatkosopimusta ei tehty, mutta toimintatapaa ja yhteistyöverkostoa, jossa 

mukana on myös Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, käytetään jatkossakin. 

2.2.2 Tavoite 2: Lisätä kyläyhteisöjen osaamista kylien kulttuuriperinnön, luontokohteiden ja 

muiden erityispiirteiden markkinoinnissa sekä tuotteistamisessa. 

Hankkeella oli selkeänä tavoitteena kasvattaa kylien tuotteistamis- ja markkinointiosaamista. 

Syksyn infotilaisuuksista lokakuun ja marraskuun illoissa pureuduttiin tähän aiheeseen. Sarjan 

toinen osa ”Facebook ja Canva haltuun” toteutettiin yhteistyössä Digisti kylässä -hankkeen kanssa. 

Matkailussa digitaalisuus on vahvasti läsnä ja erityisesti markkinoinnissa sosiaalisen median 

kanavien hyödyntäminen lähes välttämätöntä. Illan aikana osallistujat oppivat facebookin 

hyödyntämistä markkinoinnissa ja pääsivät harjoittelemaan tapahtumailmoituksen tekoa Canva-

ohjelmalla. 
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Marraskuun aiheena oli ”Kylämatkailun työpajat”. Iltojen aikana käytiin lyhyesti läpi markkinoinnin 

perusasioita ja annettiin osallistujille käytännön vinkkejä kylän tapahtumien ja tuotteiden 

markkinointiin. Illan toinen teema oli tuotteistaminen ja tietopohjaisen alustuksen ja esimerkkien 

jälkeen osallistujat pääsivät itse ideoimaan oman kylänsä matkailutuotteita ja kirjaamaan niitä 

tuotekorttipohjalle.  

Infotilaisuuksien lisäksi kylien osaamista tuettiin 

järjestämällä ”Kylämatkailun kehittämispolku” -

tilaisuus lokakuussa Koiviston Seuratalolla. Illan 

vetäjänä toimi Arja Kortesluoma asiantuntijapalvelu 

Korpur Oy:stä, joka on toteuttanut useita matkailun 

tuotekehityskoulutuksia ja tuotteistusprosesseja. Hän 

johdatteli osallistujat kylämatkailun teemaan ja kertoi 

kylämatkailun mahdollisuuksista ja haasteista, hyvän 

matkailukylän tunnusmerkeistä sekä kuvaili 

kylämatkailun kehittämispolun. Ilta sisälsi myös 

työpajan, jossa ideoitiin ja hahmoteltiin oman alueen 

kylämatkailun mahdollisuuksia.  

Hankkeen alkuperäiseen suunnitelmaan kuului edellä mainitut tilaisuudet. Hankkeen aikana 

saatiin kuitenkin toivomuksia myös maaseudun majoitusmahdollisuuksia, erityisesti 

vertaismajoitusta, koskien. Yksi yhteydenotto tuli Leivonmäeltä, koska kansallispuiston lähialueille 

tarvittaisiin lisää majoituskapasiteettia ja hanke järjesti lokakuun alussa Leivonmäellä kaikille 

avoimen tilaisuuden koskien Airbnb-majoitusta. Joulukuun alussa pidettiin vielä Lyhytaikainen 

majoitus – miten aloitan ja mitä huomioida -webinaari Sari Hyvärisen (Mökkivuokraajan palvelu) 

johdolla. Webinaarista tehtiin myös tallenne, joka on webinaarin työkirjojen kanssa kaikkien 

vapaasti saatavilla. Tämä webinaari oli koko hankkeen suosituin tilaisuus yli 50 ilmoittautuneella ja 

kertoo aiheen kiinnostavuudesta. Se on katsottavissa www.kylämme.fi/tietopankki/kylämatkailu. 

Virallisten infotilaisuuksien lisäksi hanke kävi Kuhmoisissa vetämässä kolme kylämatkailuiltaa. 

Kuhmoisten kylät halusivat lähteä yhdessä kehittämään koko kunnan kylämatkailua ja hanke tuki 
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kylien yhteistyötä perehdyttämällä heitä aiheeseen muokaten kolmen infotilaisuuden sarjasta 

heidän tarpeisiinsa sopivan paketin. 

Markkinoinnin ja tuotteistamisen tavoitteeseen oli hankesuunnitelmassa kirjattu myös tavoite 

tuottaa kylämatkailuvideo – tai videoita ja kuvia. Kylät eivät itse ehtineet tekemään videoita, 

mutta hanke toteutti yhteistyössä Digisti kylässä -hankkeen kanssa yhden esimerkkivideon 

otsikolla Live your day like Matti – a real Finn from Central Finland, joka kuvasi kylähullu Matti 

Hämäläisen suomalaista arkea. Idea videoon saatiin yliopiston testiryhmän esille nostamista 

teemoista. https://www.youtube.com/watch?v=o672Aj5m8v4 

Missä ei onnistuttu? 

Infotilaisuuksien osallistujamäärät jäivät ennakoitua pienemmiksi, sillä niihin osallistui keskimäärin 

2-10 henkilöä. Kaiken kaikkiaan kolmen tilaisuuden sarjaan osallistui 28 henkilöä seitsemältä eri 

kylältä. Syynä saattoi olla riittämätön tiedotus, vaikka tilaisuuksista tiedotettiin myös kylien omissa 

kanavissa. Myös aiheen tuntemattomuudella saattoi olla vaikutusta. Kylämatkailu on uusi teema 

keskisuomalaisissa kylissä ja uuden asian käyntiin lähtö ja innostuksen kasvaminen ottaa oman 

aikansa. Hankkeessa havaittiin myös, että kyläläiset eivät pääsääntöisesti liiku kovin kauaksi 

omalta kylältään, joten tilaisuuksien keskittäminen seudullisesti kolmeen paikkaan saattoi 

muodostua esteeksi monelle kiinnostuneelle. 

2.2.3 Tavoite 3: Lisätä Keski-Suomen alueelle kohdistuvaa kylämatkailun määrää. 

Tämä tavoite oli melkoisen kova yksivuotiselle hankkeelle. Kuten edellä mainitaan, liikkeelle 

lähdettiin melko uuden ja tuntemattoman aiheen kanssa ja pelkästään kylien herättelyyn ja 

aktivointiin meni ensimmäiset puoli vuotta hankkeesta. Useat kylät tekivät hankkeen työpajoissa 

kuitenkin kylämatkailun tuotekortteja, joten hankkeen vaikutukset realisoituvat vasta 

myöhemmin. Kylät olisivat halunneet jatkaa hanketta, ja uusia kyliä (esim. Keuruun seutu) ei enää 

loppuvaiheessa otettu mukaan, etteivät ne jää täysin tyhjän päälle hankkeen loputtua. Tätä kohtaa 

olisi hyvä arvioida vasta vuosi-kaksi hankkeen jälkeen.  

Hanke edisti kuitenkin osatavoitteita On verkostoiduttu alueen matkailutoimijoiden kanssa ja 

autettu muodostamaan Keski-Suomen matkailubrändiä. Hankkeen työntekijät olivat mukana 

https://www.youtube.com/watch?v=o672Aj5m8v4
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monissa tilaisuuksissa, tapahtumissa ja seminaareissa, joissa nostettiin esille kylämatkailun 

mahdollisuuksia ja keskisuomalaisia upeita kyliä. Osallistumalla näihin tilaisuuksiin aihetta on 

pidetty esillä ja viety eteenpäin useassa kunnassa. Erityisesti Visit Jyväskylän tilaisuuksissa päästiin 

mukaan matkailutoimijoiden verkostoon ja toimittiin kylien äänitorvena. 

Hanke tavoitteli lisäksi kylän ja kylien eri toimijoiden välisen yhteistyön kasvua ja 

kumppanuuksien syntymistä. Hankkeen infotilaisuudet kokosivat esimerkiksi Niinilahdessa ja 

Kuhmoisissa kyliä ja myös yrittäjiä yhteen, mitä ilman hanketta ei todennäköisesti olisi tapahtunut. 

Hankkeen infotilaisuuksissa korostettiin yhteistyön merkitystä ja kannustettiin kyliä ja niiden eri 

toimijoita yhteistyöhön. Myös kunnat ottivat osaa yhteiskehittämiseen erityisesti Äänekoskella ja 

Kuhmoisissa. 

 

3. Hankkeen toteutus 

 

Hankkeen testikohteina olivat Koiviston kylä Äänekoskella ja Korpilahden pohjoiset kylät (Poko) 

Jyväskylässä. Nämä kaksi aluetta valikoitui testikyliksi, koska kummankin alueella oli jo tehty 

pohjatyötä muiden hankkeiden toimesta (esim. Vihreä väylä, Maailmanperinnöstä voimaa 

paikallisiin palveluihin, Kulttuurikolmio-hanke Jyväskylässä, Kyläsuunnitelmalla eteenpäin) ja 

molemmilla alueilla on sitoutuneita ja motivoituneita toimijoita kyläyhteisöjen kehittämiseen.  

 

Koiviston kylällä on merkittäviä historiallisia kohteita, joita on myös kunnostettu 

hankerahoituksella. Koivistossa sijaitsee Keski-Suomen ainoa museotie, joka vihittiin käyttöön 

vuonna 1998. Museotien varrelta löytyvät mm. Ryssänhauta, Muhluniemi, Kruununmakasiini, 

Kulkutautisairaala ja Venäläiskivi sekä kylän sydän Seuratalo. Muita historiallisia kohteita ovat 

myös Kapeenkosken kivikautinen asuinpaikka ja mylly. Kylällä on myös oma luontopolku 

laavuineen ja talvella laaja latuverkosto sekä Niinivesi, jota voi hyödyntää kalastukseen ja 

veneilyyn. 

Jyväskylän Korpilahden pohjoisilla kylillä viiden kylän alueella on tarjolla erämaakämppä Natura-

alueiden helmassa, vesistöjä kalastukseen, veneilyyn, melontaan sekä luonto- ja patikointialueita, 
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tarjoten mahdollisuuksia myös polkujuoksuun, maastopyöräilyyn ja ratsastukseen. 1500-luvulle 

ulottuva alueen asuttaminen tarjoaa edelleen vanhojen tilojen pihapiirejä ja historiallisia 

kulttuurimiljöitä. Kalastus ja siihen liittyvä ruokaperinne on vahvasti kehittymässä oleva alue. 

Vuonna 2008 toteutettu KyläKelpaa -asumismessutapahtuma jo tavoitteli kylien omaleimaisuuden 

esille nostamista. Alue sijaitsee maantieteellisesti keskellä Jyväskylää, mutta kuitenkin edustaa 

pitkälti hiljaista maaseutua.  

3.1 Aikataulu 

Hankkeen toteutusaika oli 1.2.2019-31.3.2020. Hankkeen ensimmäinen puoli vuotta keskityttiin 

kylämatkailuelämysten testaukseen, kylien informointiin ja yleiseen tiedottamiseen aiheesta. 

Toisella puoliskolla kylille jaettiin tietoa kylämatkailun eri teemoista infotilaisuuksissa ja kehitettiin 

kylien matkailuosaamista myös työpajoissa. 

3.2 Resurssit 

Hankkeen suurin resurssi oli Keski-Suomen Kylät ry:n kolme työntekijää, joista projektipäällikkö 

työskenteli kokoaikaisena ja hanketyöntekijät puoliaikaisina. Hankkeessa toimittiin laajasti 

yhteistyössä kylä- ja matkailutoimijoiden kanssa, mikä loi samalla yhteistyötä hankkeen aikana. 

Kylätoimijat järjestivät hankkeen aikana tapahtumia, joita hankkeessa voitiin hyödyntää 

palautteen keräämiseen.  

Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa koulutusohjelma (Kumu) ja 

sen opettajat sekä opiskelijat olivat merkittävä resurssi hankkeessa. Heidän avullaan hanke saatiin 

nopeasti käyntiin, kun testiryhmää ei erikseen tarvinnut lähteä keräämään kasaan. 

3.3 Toteutuksen organisaatio 

Hankkeen kokoaikaisena projektipäällikkönä toimi Johanna Niilivuo 1.2.2019-29.2.2020 ja 

hanketyöntekijöinä puolikkaalla työajalla Tanja Rämä ja Matti Hämäläinen 1.2.2019-31.1.2020. 

Keski-Suomen Kylät ry:n kyläasiamies Reena Laukkanen-Abbey toimi hankkeen esimiehenä. Keski-

Suomen Kylien hallitus seurasi hankkeen etenemistä kokouksissaan ja hyväksyi tarvittavat 

muutokset.  
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Toteutuksen organisaation täytyy laskea mukaan myös testikylät Koivisto ja Poko ry, jotka 

mahdollistivat monen tilaisuuden ja testitapahtuman järjestämisen. 

Osa hankkeen työstä tehtiin ostopalveluna tai hankkeiden välisenä yhteistyönä. 

3.4 Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen budjetti oli 141 639€. Hankkeen aikana tehtiin lokakuussa 2019 muutoshakemus, jolla 

vuokrista, palkkioista, ostopalveluista ja välittömistä kuluista siirrettiin 4 000 euroa matkakuluihin. 

Hanke sai rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Myönnetty tuki ja 

muu julkinen rahoitus olivat yhteensä 100 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. 

3.5 Raportointi ja seuranta  

Hankkeelle valittiin asiantuntijoista seurantaryhmä. Seurantaryhmän jäsenet olivat 

projektipäällikkö Leena Pölkki (ruokakoordinaatio -hanke JAMK), Viola ja Kalevi Fredin (yrittäjät 

Leivonmäeltä), projektipäällikkö Päivi Heikkala (Visit Jyväskylä) ja matkailukoordinaattori Leena 

Pajala (Keski-Suomen liitto). Elyn edustajana seurantaryhmässä oli Veli Koski. Seurantaryhmä 

kokoontui hankkeen aikana kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Näissä tapaamissa seurantaryhmälle 

esiteltiin hankkeen jo toteutuneita toimia sekä tulevia suunnitelmia. Seurantaryhmä oli 

pääsääntöisesti hyvin tyytyväinen hankkeen edistymiseen eikä suuria korjaavia liikkeitä tarvinnut 

tehdä. Seurantaryhmältä saatiin kuitenkin hyödyllisiä kommentteja ja kehitysehdotuksia koskien 

hankkeen toimenpiteitä. 

Hankkeesta raportoitiin rahoittajalle maksuhakemusten yhteydessä. 

3.6 Toteutusoletukset ja riskit 

Riskinä voidaan pitää sitä, että vaikka kyläyhteisöt ovat pitkään olleet myötämielisiä 

kylämatkailun kehittämiselle, voi yhteisöissä olla ryhmiä tai yksilöitä, jotka eivät hyväksy matkailua 

ja muualta tulevia. Tähän varaudutaan avoimella tiedottamisella, kaikkien halukkaiden 

mukanaolon varmistamisella ja sillä, että matkailussa käytetään jo olemassa olevaa; 
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kaavamuutoksia tai huvikeskuksia ei tällä hankkeella ole tarkoitus synnyttää. (ote 

hankesuunnitelmasta) 

Tämä riski ei realisoitunut hankkeen aikana. Hankkeessa ei törmätty matkailuun kielteisesti 

suhtautuviin tahoihin, joskin epäuskoa kylämatkailun mahdollisuuksiin havaittiin jonkin verran. 

Näissä tapauksissa kyseessä oli yleensä epäilys, voiko kylämatkailua kehittää vain kyläyhdistysten 

tai -yhteisöjen voimin vai tarvitaanko mukaan myös yrityksiä. Nämä epäilyt ovat sinällään 

aiheellisia, sillä kylämatkailun kehittämiselle on ehdottomasti eduksi kylän kaikkien toimijoiden 

vahva yhteistyö ja alueellinen verkosto. Mikään ei estä kyläyhdistyksiä toimimasta itsenäisesti ja 

erityisesti tapahtumien järjestäminen on kylille luontaista. Ympärivuotisesti saavutettavan 

matkailutuotteen tarjoamiseksi eri toimijoiden yhteistyö on kuitenkin erittäin kannustettavaa. 

Toimijoiden rooleja kannattaa miettiä, eli esimerkiksi kyläyhdistykset voivat tarjota tiloja ja 

osallistua tapahtumien järjestämiseen, kun yrittäjän vahvuudet saattavat olla ohjelmapalveluiden 

tuottamisessa.  

Toisena riskinä on se, ettei Jyväskylän yliopiston KUMU-ohjelma saa tarpeeksi kiinnostuneita 

opiskelijoita. Tähän varaudutaan hyvällä tiedottamisella, tutor-toiminnalla ja sillä, että yliopiston 

sisällä kurssi avataan tarvittaessa myös muille humanististen alojen koulutusohjelmille (alustavasti 

on käyty keskusteluja seuraavien tahojen kanssa: kulttuuriympäristön asiantuntijuuden 

maisteriohjelma, yhteiskuntatieteet sekä kauppatieteet), ja viime kädessä pyydetään 

yhteistyökumppaniksi HUMAKin kulttuurintuottaja opiskelijoita. (ote hankesuunnitelmasta) 

Tämä riski ei realisoitunut. Yliopiston testiryhmä oli melko pieni, kahdeksan opiskelijaa ja kolme 

opettajaa, mutta toisaalta erittäin kansainvälinen ja monialainen. Ryhmän koko vastasi myös 

erittäin hyvin testattavien palveluiden ihanneryhmäkokoa (noin 10-15), kun 

ryhmänjohtajia/oppaita on yksi tai kaksi.  

3.7 Yhteistyökumppanit 

Hankkeen tärkein yhteistyökumppani oli Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa 

maailmassa koulutusohjelma (Kumu) ja sen opettajat sekä opiskelijat, joista muodostui hankkeen 

testiryhmä. Hankkeen muut merkittävät yhteistyökumppanit olivat Keski-Suomen Kylät ryn omat 

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin ja Kylältä kylille, kylähullun tapaan –hankeet, mutta erityisesti 
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Jamkin hallinnoima Digisti kylässä –hanke. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Pohjoisen Korpilahden 

yhteistyöyhdistyksen (Poko ry) Kylät kulttuurien kohtaamispaikkana -hankkeen sekä Äänekosken 

kaupungin ja Kuhmoisten kunnan kanssa. 

Digisti kylässä -hankkeesta saatiin vahvaa digiosaamista ja hanke vastasi ”Facebook ja Canva 

haltuun” -infoiltojen sisällön tuottamisesta ja esittämisestä. Hankkeen osaamista hyödynnettiin 

myös kahden videon tuottamisessa: Pohjolan Matkojen Liisa Kovasen haastattelun taltioinnissa 

sekä Live your day like Matti -videon kuvaamisessa ja editoinnissa. Kylät kulttuurien 

kohtaamispaikkana hankkeen kanssa yhteistyössä toteutettiin tapahtumia Pohjoisella 

Korpilahdella sekä kehitettiin Pokon toimintaa. Äänekosken kaupungilla oli hankkeen alusta 

lähtien vahva halu kehittää kyliensä matkailua ja sieltä saatiin niin asiantuntija-apua, sparrausta 

kuin rahoitustakin korottoman välirahoituslainan muodossa. 

NaApurit -hankkeen (Nopean avun Apurit) kanssa yhdistettiin hankkeen alkuvaiheessa 

matkustamista ja useassa tilaisuudessa käytiin kimppakyydillä kertomassa hankkeista. Visit 

Jyväskylän maksuttomien koulutuksien kautta hankkeeseen saatiin paljon osaamista sekä uutta ja 

ajankohtaista tietoa, jota muilla tavoin olisi ollut lähes mahdoton saavuttaa. Hanketyöryhmä 

osallistui Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hankkeen tarinapajaan, jossa 

saatiin koulutusta tarinallistamisesta ja tarinoiden voiman merkityksestä. 

Hanke osallistui keskisuomalaisten hankkeiden yhteisiin tapaamisiin eli Pöllöparlamenttiin, mikä 

palveli loistavasti hankkeiden yhteistyön syntymistä ja verkostoitumista. Projektipäällikkö osallistui 

myös Meijän polun (kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike) tapaamisiin ja oli mukana 

syksyn 2020 reitistöviikon suunnittelussa. 

3.8 Tulokset ja vaikutukset 

Hankkeessa onnistuttiin keräämään tietoa matkailijoita kiinnostavista maaseudun elämyksistä. 

Testipäivien perusteella saatiin vahvistus sille, että hyvin arkisetkin askareet voivat niin 

kotimaiselle kuin ulkomaiselle matkailijalle olla kiinnostavia, houkuttelevia ja elämyksellisiä. 

Luontoon ja saunaan liittyvät aktiviteetit ja tapahtumat toimivat niin kansainväliselle kuin 

kotimaiselle kohdeyleisölle, mutta kannattaa rohkeasti kokeilla myös erilaisten teemojen 

yhdistämistä esimerkiksi viemällä kulttuurielämyksiä luontoon. Matkailupalveluita kannattaa 



18 
 

paketoida ja yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa tarjota matkailijoille isompia kokonaisuuksia 

yksittäisten palveluiden sijaan. Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana korostui yhteistyön tärkeys, 

koska kyläyhteisöille matkailupalveluiden riittävän saatavuuden takaaminen ilman palkattua 

työvoimaa on hyvin haastavaa ja sen takia kumppaneiksi tarvitaan yrittäjiä ja muita 

matkailutoimijoita. Myös yksittäiset kyläläiset voivat olla tärkeänä osana matkailutarjonnassa 

esimerkiksi tarjoamalla matkailijoille vertaismajoitusta tai mahdollisuutta tulla kokemaan 

paikallista elämää maaseudulla. Kyliltä löytyy yleensä monipuolista osaamista ruoan keräämiseen 

ja pyytämiseen, perinneruokien valmistukseen ja erilaisten arkisten askareiden ja käsitöiden 

tekemiseen. Suomalainen ja erityisesti maaseudun elämäntapa kiinnostaa, mikä oli hankkeen 

aikana todettavissa myös vahvasti nousussa olevasta Live like a local” eli elä kuin paikallinen -

trendistä. Matkailijat haluavat tehdä itse ja olla osa paikallista elämänmenoa sen sijaan, että kaikki 

tarjoillaan heille valmiina; kokemuksellisuus ja elämyksellisyys ovat matkailussa nyt vahvasti esillä. 

Tässä hankkeessa kyläyhteisöjä kannustettiin luomaan yhteistyöverkkoja ja esimerkiksi hankkeen 

ja Pokon Hangasjärvellä järjestämissä tapahtumissa kahvio annettiin kylän nuorten pidettäväksi. 

Tämä osoittautui erittäin toimivaksi ratkaisuksi, koska Pokon ja hankkeen järjestelyvastuu pieneni 

ja samalla työllistettiin kylän nuoria. Hankkeen aikana syntyi myös yhteistyötä, jossa kylätoimijat ja 

paikalliset yrittäjät istuivat saman pöydän ääreen miettimään kylän tapahtumien ja palveluiden 

kehittämistä. Yhteistyötä syntyi myös kylien välillä ja erityisesti Kuhmoisissa kylät lähtivät alusta 

lähtien kehittämään kylämatkailua kylien yhteistyönä. Nämä yhteistyöt tulevat realisoitumaan 

vuoden 2020 tapahtumissa ja tulemme näkemään uusia tapahtumia ainakin Viitasaaren ja 

Kuhmoisten suunnalla. Myös vuonna 2019 ensimmäistä kertaa järjestetyt tapahtumat saavat 

jatkoa ja esimerkiksi hankkeen vaikutuksesta syntynyt Kylätalolta kylätalolla -tapahtuma liikuttaa 

ihmisiä kolmen kylätalon välillä Laukaan Vehniän ja Valkolan sekä Äänekosken Koiviston 

maisemissa. Samoin Hyvä Tuomas joulun tuopi –tapahtuma houkuttelee niin koti- kuin 

ulkomaalaisiakin vieraita myös jatkossa. 
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Kylämatkailun ja paikallisten elämysten 

ajankohtaisuus näkyi myös median kiinnostuksena 

aiheesta. Hankkeen innoittamana Keskisuomalainen 

nosti kaksi kertaa aiheen pääkirjoitukseen ja 

paikallislehdistä erityisesti Korpilahti-lehdessä oli 

useita kirjoituksia hankkeesta ja sen tapahtumista. 

Yle tarttui vertaismajoitukseen tekemällä jutun 

aiheesta ja se näkyi Ylen verkkosivuilla ja 

paikallisuutisissa sekä kuului radiossa. 

Hanke osallistui Visit Jyväskylän tilaisuuksiin ja 

koulutuksiin ja nosti siellä omalta osaltaan 

kylämatkailun teemaa esille. Myös Visit Jyväskylän 

organisaatiossa on tunnistettu aiheen ajankohtaisuus 

ja hankkeen aikana Visit Jyväskylän sivustolle lisättiin 

Live like a local -osio. Visit Jyväskylä aloitti yhteistyön Doerz -alustan kanssa, jonka kautta myös 

yksityishenkilöt voivat tarjota paikallisia elämyksiä matkailijoille. Hankkeessa jaettiin kylätoimijoille 

tietoa erilaisten alustojen ja myyntikanavien mahdollisuuksista, Doerz yhtenä niistä. Pohjoisen 

Korpilahden yhteistyöyhdistys testasi palvelua joulutapahtuman yhteydessä. Osallistujia ei 

ensimmäisellä kertaa palvelun kautta saatu, mutta se todettiin helppokäyttöiseksi ja hyväksi 

vaihtoehdoksi elämyksien myyntiin. 

Hanke oli aktiivisesti mukana vuoden 2020 Amazing Keski-Suomi -tapahtuman suunnittelussa. 

Tapahtuman järjestää Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -hanke ja tapahtumalla tuodaan 

Keski-Suomea näkyväksi koko Suomeen. Tuu meille kylään -hankkeen tavoitteena oli saada 

mukaan vähintään yksi kyläkohde ja tähän tavoitteeseen päästiin. Rastit pidetään tapahtumaan 

asti salassa, joten mukana oleva kyläkohde selviää vasta 15.-16.5.2020. 

Hankkeen tilaisuuksiin osallistuttiin kaiken kaikkiaan 24 kylältä. Todellisuudessa määrä on jonkin 

verran suurempi, koska kaikkien webinaarin osallistujien kotipaikkaa ei tiedetty (linkkiä sai jakaa ja 

tallenne on vapaasti katsottavissa). Erityisesti juuri tämä lyhytaikaisen majoittamisen webinaari sai 

paljon kiinnostusta ja vastasi selkeästi kasvavaan kiinnostukseen aihetta kohtaan. Mukana oli 
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useita Leader -toimijoita ympäri Suomen, joten aiheesta pystyttiin tarjoamaan tietoa 

kylätoimijoiden ja maaseudun asukkaiden lisäksi maaseudun kehittäjille. 

Hankkeen infotilaisuuksissa onnistuttiin lisäämään keskisuomalaisten kyläyhteisöjen tietoisuutta 

paikallisista historiaan, kulttuuriin ja luontoon liittyvistä mahdollisuuksista ja vahvistamaan 

osaamista erityisesti tuotteistamisessa ja markkinoinnissa. Tästä osoituksena hankkeen aikana 

syntyi 12 tuotekorttia ja usealla kylällä tuotekorttien kanssa työskentely on vasta alussa, joten 

tuotekortteja syntyy vielä hankkeen jälkeenkin. Osa tuotekorteista tehtiin esimerkiksi 

työskentelyyn ja on kaikkien vapaasti käytettävissä ja löytyy Kylämme.fi -sivustolta. 

Hankkeessa havaittiin, etteivät kylät ole kovin innokkaita liikkumaan tilaisuuksiin oman kylän 

ulkopuolelle tai ainakaan omaa keskustaa (kirkonkylää) kauemmaksi.  Hankkeen resurssien takia 

infotilaisuudet päätettiin keskittää kolmelle paikkakunnalle, ja osallistujat näissä tilaisuuksissa 

tulivat pääsääntöisesti lähialueilta. Tilaisuuksien paikkakunnat valittiin sen mukaan, miltä alueilta 

kyliä ilmoittautui mukaan hankkeeseen. Kylien osallistumista voisi varmasti edistää järjestämällä 

tilaisuuksia mahdollisimman paljon jokaisella mukana olevalla kylällä, mikäli hankkeet resurssit sen 

sallivat. Nyt kyseessä oli yksivuotinen hanke, joten jo aikataulu rajoitti toiminnan levittämistä kovin 

laajalle. Toisaalta digitalisaation avulla tilaisuuksiin pystytään nykyään melko helposti järjestämään 

etäyhteys, jolloin osallistuminen ei vaadi kuin seuraamiseen sopivan laitteen. Webinaarit ja 

tilaisuuksien striimaaminen ovatkin hyviä vaihtoehtoja luoda mahdollisuuksia osallistumiseen. 

Verkostoitumista ja yhteistyön syntymistä edistää kuitenkin toimijoiden yhteiset tapaamiset, joten 

niitä ei missään nimessä tule unohtaa. 

Hankesuunnitelmassa oli mukana kansainvälisyys ja kylien markkinointi myös kansainvälisille 

matkailijoille. Se jäi kuitenkin melko pieneen rooliin. Hankkeen käynnistyessä huomattiin nopeasti, 

että kylämatkailu on vielä uusi aihe ja pelkästään sen tunnetuksi tekeminen ja teeman avaaminen 

vie aikaa. Tästä syystä nähtiin järkevämmäksi keskittyä perusasioiden eteenpäin viemiseen ja 

hankesuunnitelman tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen eli oman alueen matkailullisten 

mahdollisuuksien hahmottamiseen sekä tuotteistus- ja markkinointiosaamisen vahvistamiseen. 

Toisaalta hankkeen alussa järjestetyissä testipäivissä oli mukana vaihto-opiskelijoita, joilta saatiin 

loistavaa palautetta elämyksistä, jota jaettiin hankkeen osallistujille ja laajennettiin heidän 

näkemyksiään myös kansainvälisten matkailijoiden tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. 
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Hankkeen testialueiden, Koiviston ja pohjoisen Korpilahden kylien, kylämatkailu kehittyi hankkeen 

aikana. Koiviston museotiekierros tuotteistettiin ja Pohjolan Matkat tarjoaa jo tuotetta 

asiakkailleen. Kierros tehtiin kolme kertaa todellisilla asiakkailla ja saa myös jatkoa tänä vuonna. 

Pokon alueella kehitettiin erityisesti Hangasjärven retkikämpän toimintaa järjestämällä alueella 

hankkeen toimesta kaksi ja pokolaisten voimin yhden tapahtuman. Hangasjärvelle hankittiin toisen 

hankkeen rahoituksella riippumattoja ja Tentsile -puumajoite, jotka ovat herättäneet 

mielenkiintoa ja tarjoavat ensi kesänä uusia majoitusmahdollisuuksia. Hankkeen avulla 

käynnistettiin yhdessä Kylät kulttuurien kohtaamispaikkana -hankkeen kanssa Pokon nettisivujen 

uudistus, mikä tulee parantamaan pohjoisten kylien näkyvyyttä ja kylien välistä yhteistyötä 

esimerkiksi uuden toimintakalenterin avulla. Samanaikaisesti nettisivu-uudistuksen kanssa on viety 

eteenpäin Johkun myyntialustan käyttöönottoa Hangasjärven retkikämpällä. Tähän saakka 

varaaminen on tapahtunut yhteyshenkilön kautta henkilökohtaisesti varaamalla, mutta uuden 

järjestelmän avulla varaukset tapahtuvat digitaalisesti samoin kuin maksukin. Aikaisemmin 

talkoilla tehtyä työtä siirretään siis sähköiseen muotoon ja talkoolaisten työkuormaa pystytään 

vähentämään. Johku mahdollistaa myös uusien myyntikanavien käyttöönoton (esim. Retkipaikka, 

GoFinland), joita ei aikaisemmin ole ollut käytössä. Tämä antaa paikalle paljon lisää näkyvyyttä ja 

tullee nostamaan kämpän käyttöastetta. 

Hankkeen konkreettisena perintönä elämään jää Kylämatkailun työkalupakki 

(https://www.kylamme.fi/tietopankki/kylamatkailu/). Tämä ei sisältynyt suoraan 

hankesuunnitelmaan, mutta yksivuotisen hankkeen 

lähestyessä loppuaan hanketyöryhmässä nousi huoli 

keskisuomalaisen kylämatkailun kehitystyön jatkosta. 

Tuntui, että kylät olivat juuri päässeet hyvään vauhtiin, 

kun vuosi oli jo vierähtänyt. Niinpä päätettiin koota kaikki 

vuoden opit ja kokemukset yksiin kansiin ja kaikkien 

aiheesta kiinnostuneiden helposti löydettäväksi. 

Työkalupakki ei pyri olemaan kaiken kattava, mutta 

auttaa toivottavasti aiheesta kiinnostuneita pääsemään 

sisälle kylämatkailuun ja hahmottamaan mitä asioita on 

huomioitava, kehitettävä ja laitettava kuntoon. 

https://www.kylamme.fi/tietopankki/kylamatkailu/
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4. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

Kylämatkailun saralla on vielä paljon tehtävää niin keskisuomalaisittain kuin koko Suomessa. Koko 

ajan kasvava Live like a local -trendi ja kiinnostus maaseudun tarjoamia aitoja elämyksiä kohtaan 

on osoitus aiheen ajankohtaisuudesta ja valtavasta potentiaalista. Yhteistyön merkitys on 

olennainen, voisi sanoa jopa välttämätön, joten jatkossa töitä täytyy tehdä kyläyhteisöjen ja 

yritysten yhteistyön vahvistamisen ja yhteistyömallin luomisen eteen. Tätä varten tarvitaan vielä 

selkeä rahoitusmalli, joka sallii yksityisen ja kolmannen sektorin yhteiskehittämisen. 

Yhteistyöhön liittyen myös kylien tilojen ja rakennuksien käyttöastetta täytyy nostaa. 

Innovatiivisella ideoinnilla yhteistyössä kylän kaikkien toimijoiden kanssa voidaan löytää ratkaisuja, 

joissa kyläyhdistykset vuokraavat tilojaan, ja yritykset järjestävät tapahtumia, seminaareja, 

hyvinvointipäiviä tai vaikkapa lasten syntymäpäiväjuhlia. Hankkeen aikana järjestetty Kylätalolta 

kylätalolle on loistava esimerkki kylien välisestä yhteistyöstä, jossa kylien tiloja käytetään uudella 

tavalla. 

Kylämatkailua voidaan jatkossa kehittää myös erilaisien teemojen ympärille. Ruokamatkailu on 

nosteessa ja kylät tarjoavat siihen sekä ainutlaatuisen ympäristön että puhtaita raaka-aineita ja 

aitoja makuja. Keko 2 -hankkeessa (Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2) työtä 

ruokamatkailun edistämisen eteen on jo tehty, ja hankkeen kokemuksia ja osaamista kannattaa 

jatkossa hyödyntää myös kylämatkailun näkökulmasta. 

Pyörämatkailun nousu on ollut Keski-Euroopassa nähtävillä jo pitkään, ja pyöräilyn suosio kasvaa 

myös Suomessa. Kylien näkökulmasta pyörämatkailussa on paljon mahdollisuuksia, koska 

pyöräilijät haluavat matkansa varrella nähdä paikallisia maisemia, käyttää paikallisia palveluita ja 

kokea paikallisten elämää. Pyöräilijät eivät kaipaa autojen keskelle suurille valtateille, vaan pienet 

kylätiet ja maalaismaisemat sopivat täydellisesti pyörämatkailuun. Keski-Suomessa pyöräreittejä ei 

matkailun näkökulmasta juurikaan ole tehty puhumattakaan pyörämatkojen paketoinnista. Tämä 

luo paljon mahdollisuuksia kylien toimijoille vertaismajoituksen tarjoamisesta ruokailuun ja 

taukopaikkojen järjestämiseen. 
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Tässä vuoden hankkeessa kylämatkailua saatiin vauhtiin Keski-Suomessa, mutta paljon työtä on 

vielä tehtäväksi. Kylät tarvitsevat edelleen apua matkailutuotteiden ja -palveluiden 

tuotteistamiseen sekä niiden markkinointiin ja myyntiin. Tässä hankkeessa päästiin aloittamaan 

tuotekorttien tekemistä, mutta työtä on jatkettava ja vahvistettava kylien markkinointi- ja 

myyntiosaamista.  

Suomalaisen kylämatkailun viemisessä kansainvälisille markkinoille on paljon potentiaalia. 

Talkoovoimin toimiville kyläyhteisöille kansainvälistymishaaveet voivat olla haastavia, mutta 

esimerkiksi yritysryhmähankkeilla tähän aiheeseen kannattaa varmasti pureutua. Monille 

maaseudun toimijoille vastuullisuus on luontainen toimintatapa, mikä on vahvuus 

ilmastomuutosahdistusta potevassa yhteiskunnassamme ja vastuullisuuden päälle on hyvä 

rakentaa kestävää kylämatkailua. Temppuja ei tarvita, vaan ymmärrys siitä, että meille hyvinkin 

arkiset asiat voivat olla suuri elämys kansainväliselle matkailijalle. Meidän täytyy vain osata kertoa, 

kuvata ja paketoida ne matkailijaa houkuttelevasti.  

 

 

 

Allekirjoittajat ja päiväys 
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päiväys    päiväys 
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Johanna Niilivuo, projektipäällikkö  Reena Laukkanen-Abbey, 

    Keski-Suomen Kylät ry kyläasiamies 
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Liitteet  

1. Loppuseminaariesitys 21.1.2020 

2. Hankkeen mediaosumia 

Linkit 

www.kylämme.fi 

www.keskisuomenkylat.fi 

Live your day like Matti https://www.youtube.com/watch?v=o672Aj5m8v4&t=163s 

Kylämatkailun tuotteistaminen https://www.youtube.com/watch?v=UnEB2SFOytI 

 

 
 

http://www.kylämme.fi/
http://www.keskisuomenkylat.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=o672Aj5m8v4&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=UnEB2SFOytI

