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Kylästrategia osana EU:n
älykkäiden kylien stragiaprojektia…
• Preparatory action - Smart Rural Areas in the 21st Century"
–hanke 2020
• Euroopan komission maatalouden pääosaston alla

• Raudanmaa yksi viidestä pilottikylästä Euroopassa
• Millainen on älykkään kylän strategia?
• Tarkoitus levittää toimivia käytäntöjä ja malleja koko
Euroopan maaseutualueiden kehittämiseen suoraan kylistä
kyliin
• Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Euroopan
älykkäiden kylien verkoston ja paikallisen Leaderorganisaation Kantri ry:n kanssa.
14.8.2020

Kylästrategiatyöpajat
• Kautialan koulu 17.2.2020 klo 19:30-21:30
• Paikalla seuraavien yhdistysten edustajat:
• Raudanmaan kyläyhdistys ry.
• Raudanmaan nuorisoseura ry.
• Raudanmaan maatiaisnaiset ry.
1) Taustaksi SWOT + keskustelu täydennyksistä
2) Keskustelua arvoista ja visioista – millainen on ideaalikylä
3) Määritellään tavoitteet
4) Mitä toimenpiteitä tarvitaan jotta tavoitteisiin päästään?
Mahdollisimman realistisia tavoitteita ja keinoja!!
• 19.2.2020 Raudanmaan Metsästysseura ry:n kokouksessa
kylästrategiakatsaus, palautetta pyydetään erikseen spostilla
• Kautialan-Pispalan kalastusosakaskunta palaute spostilla

Raudanmaan vahvuudet ja heikkoudet
VAHVUUDET
• Luonto, vesistöt, metsät
• Elävä maaseutu, lähiruoka, hevoset,
eläimet
• Paljon yrittäjiä
• Majoitusmahdollisuuksia (airbnb)
• Aktiiviset yhdistykset ja
harrastustoiminta – yhteisöllisyys
• Alue kiinnostaa, talot menevät
kaupaksi
• Tampereen läheisyys
• Kulkuyhteydet & joukkoliikenne (edes
jollain tasolla)
• Tasainen ikäjakauma
• Valokuituverkko, vesiosuuskunta

HEIKKOUDET
• Palvelujen puute
• Kokoontumistilan/harrastustilan jatko
• Keskitetyn tiedotuksen puute
• Nettisivut epäyhtenäiset
• Kyläyhdistyksellä ei rahoituspohjaa
investointeihin
• Tietoa palveluista, kylän reiteistä ja
historiasta ei helposti saatavilla
• Luontoa ei hyödynnetä (matkailu)
• Turnausväsymys – asioiden vienti
maaliin

Tulevaisuuden kuva –
mitä tapahtuu ympäristössämme ja kylissä?
UHAT
• Kaupunkiseutu jarruttaa
maaseutualueiden kehittämistä
• Joukkoliikenteen vähentäminen
entisestään
• Muuttoliike pois kun koulu loppui
• Jos yhteisöllisyyttä ei tueta, se katoaa
• Järvien veden kunto

MAHDOLLISUUDET
• Lähimatkailun lisääntyminen,
kotimaan matkailu, mökkivuokraus
• Visit Finland fokus Etelä-Suomen
järvialueeseen
• Etätyön lisääntyminen
• Ohikulkuliikennettä
pohjoiseen/etelään
• Joukkorahoitus & tuet
• Kansainvälinen yhteistyö

1. Visio – Mitä haluamme olla?
Millainen on hyvä Raudanmaan kylä? Nyt ja tulevaisuudessa? Ideaalikyläni 5 tai 20
vuoden kuluttua?
2. Tavoitteet
- Mitkä ovat ne asiat, joilla visio toteutetaan?
3. Strategiat
- Millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään?
-> mahdollisimman realistisia
- > tavoitteena kylän toimintasuunnitelma seuraaville 5 vuodelle

Toivoisin, että Raudanmaa on…

Visio, tavoitteet ja toimenpiteet
• Perustetaan
monipalvelukeskus - kylän
sydän
• Säännöllinen kyläkahvila

Yhteisöllinen ja
vetovoimainen
kylä

Sujuvat
palvelut
asukkaille ja
matkailijoille

• Perustetaan
monipalvelukeskus
• Kylän palvelut näkyviin
–> Sydän-Hämeen kylät –
palveluportaali
yhteistyössä (Luopioinen/
Talviainen, jne…)

RAUDANMAA ON YHTEISÖLLINEN, UUDISTUVAN TOIMINTAKULTTUURIN JA
SUJUVAN ELÄMISEN KYLÄ KANGASALLA.
ELÄVÄ LÄHIMAASEUTU MAHDOLLISTAA VIIHTYMISEN JA VIRKISTYMISEN.
• Koordinoidaan
toimintaa ja jaetaan
vastuuta
• Kehitetään tiedotusta ja
kyläbrändiä:
- yhtenäiset nettisivut ja
tiedotusvastuut
• Oppilaitosyhteistyö,
kansainvälinen yhteistyö,
yritysyhteistyö
• Pidetään yllä kehittyvän
kylän perinnettä

Uudistuvan
toimintakulttuurin kylä

Elävä ja
puhdas
maaseutu

• Maaseutuelinkeinon
turvaaminen
omakotiasumisen rinnalla
• Luonto/maaseutumatkailun
kehittäminen:
- Hollannin Kinderboerderijkonsepti->
lähimaatila/päiväkoti
- polkujen kartoitus
• Järvialueiden suojelu:
- veden laadun mittaus?
- kosteikkokokeilu?

Strategia/toimintasuunnitelma - malleja
• Talousvetoinen (säästöjä, tuottoja, työpaikkoja) ja/vai
yhteisöllinen
• Mitä teemme itse, mitä yhdessä?
Eskolan kylä: yrittäjämalli, sosiaalista yrittäjyyttä
Vihtijärven kylä: hankevetoinen malli (byrokratiaa...), kylän
oma kyläkoordinaattori
Sopimusmalli: kunnan tai muun tahon kanssa sovittuja
tehtäviä mm. Lapin kyliä
Kumppanuus /yhteistyömalli (verkostointia, yhteistyötä ja
kumppanuuksia laajan toimijaryhmän kanssa
• Liitetäänkö digitaalisia ratkaisuja, miten ympäristö
huomioidaan, energiaratkaisuja?
• Tavoitteet ja toimenpiteet mahdollisimman realistisia

