Kylätesti
Ympyröi jokaisesta kohdasta yksi tai useampia omaan kylääsi PARHAITEN soveltuvaa vaihtoehtoa.

Sijainti

Sote

a

Kylä sijaitsee alle 5 km etäisyydellä kuntakeskuksesta

a

b

Kylä sijaitsee kantatien varressa tai 5–10 km etäisyydellä
kuntakeskuksesta

Kylällä vanhusten asuntola, hoivayksikkö tai perhekoti
ikäihmisille

b

c

Kyläkeskuksessa on katuvalot ja/tai päällystetty tie

Kylällä on päiväkoti, ryhmis tai riittävästi perhepäivähoitajia – lapset hoidetaan omassa kylässä

d

Kylä sijaitsee yli 10 km etäisyydellä kuntakeskuksesta

c

Kylällä on kylätalkkari tms. yhdistyspohjaista
kotiaputoimintaa

d

Kylällä on säännöllinen terveydenhoitajan tai
neuvolan vastaanotto

Väestö
a

Kyläläisistä yli puolet on työikäisiä

b

Yli puolessa kylän talouksista on lapsia tai
väkiluku kasvaa muuton seurauksena

c

Kylän väestö tuplaantuu kesällä (mökkiläiset ym.)

d

Kylän asukkaista yli puolet on eläkeläisiä

Asuminen

Vapaa-aika
a

Kylässä toimii useampia kansalaisopiston tai kylän omien
yhdistysten tms järjestämiä säännöllisiä harrasteryhmiä

b

Kylässä on urheilukenttä, kuntosali tai kuntoiluvälineitä
yhteistä käyttöä varten

c

Kylässä on lapsille leikkikenttä

d

Kylässä on patikkapolkuja tai vaellusreittejä

a

Yli puolet kylän taloista on rakennettu 1970-luvulla tai
sen jälkeen

b

Kylässä on yksi tai useampi rivi- tai kerrostalo

c

Kyläläläisistä kolmannes asuu vuokra-asunnossa

a

d

Yli puolet kylän taloista on rintamamiestaloja tai muita
ennen vuotta 1970 rakennettuja

Kyläyhdistys huolehtii jostakin palvelutoiminnasta tai
säännöllistä kylätoimintaa on viikoittain

b

Kylässä on koko perheen tapahtuma kuukausittain

c

Kyläläisille järjestetään yhteisiä retkiä ja tempauksia

d

Kylässä panostetaan yhdessä ympäristönhoitoon

Infrastruktuuri

Yhteisöllisyys

a

Kylällä on valokuitu

b

Kylällä on oma vesi- ja/tai viemäriosuuskunta

c

Yli puolella kylän talouksista on oma kaivo tai jätevesijärjestelmä

a

Kylällä on oma lehti (sähköinen tai paperitiedote)

d

Yli puolet kylän talouksista on kunnallisen vesi- ja
viemärijärjestelmän piirissä

b

Kylällä on kotisivu, jota päivitetään säännöllisesti

c

Kylällä on useita some-kanavia (fb, instagram, twitter ym)

d

Kylällä on ilmoitustaulu ja/tai yksi facebook-sivu

Työllisyys
a

Kylässä on työpaikkoja yli oman tarpeen (kylässä käy
väkeä töissä kylän ulkopuolelta)

b

Yli puolet kylän työpaikoista on teollisuuden ja
palvelujen piiristä

c

Yli puolet työikäisistä kyläläisistä käy töissä
kylän ulkopuolella

d

Yli puolet työikäisistä kyläläisistä harjoittaa maataloutta
tai muita alkutuotantoelinkeinoja

Palvelut
a

Kylällä toimii koulu ja/tai kauppa

b

Kylällä on pienyrittäjiä, jotka tarjoavat palveluja

c

Kyläläiset hakevat palvelut kylän ulkopuolelta

d

Kyläläiset käyttävät sähköisiä palveluja tai hakevat
palvelut julkisia tai kimppakuljetuksia käyttäen

Viestintä

Vetovoima
a

Kylällä on paikalliseen identiteettiin ja perinteeseen
perustuvia nähtävyyksiä

b

Kylässä on majoitus- ja ravitsemuspalveluja

c

Kylässä on vetovoimaisia tapahtumia, jotka vetävät yleisöä

d

Kylässä on vetovoimaisia luontokohteita

Markkinointi
a

Kylällä on kaavoitettuja tontteja ja aktiivista tonttimarkkinointia

b

Kylällä on voimassa oleva kyläsuunnitelma

c

Kylällä on yleisesite ja/tai tapahtumamarkkinointia

d

Kylä mainostaa sähköisesti palvelujaan ja nähtävyyksiään

Laske eri kirjainten määrät ja käännä:
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Mitä vastauksia kertyi eniten?

b c

d

Kun kylä on

VAHVA :

kylä on osaava, monipuolinen ja omavarainen,

VIREÄ :

kylän asukkaat ja yhteisöt osallistuvat aktiivisesti
			
kylän toimintojen ja palvelujen ylläpitoon ja
			uudistamiseen,

VILLI : 		
			

kylä keksii omaehtoisia ratkaisuja, uskaltaa kokeilla
uutta ja uudistaa vanhaa,

VEHREÄ : kylä arvostaa ympäristöä ja perusarvoina ovat
			

luonnonmukaisuus ja kestävä kehitys

Testin tarkoituksena on puntaroida ja pohtia
kevyellä otteella kylän perusolemusta ja -ominaisuuksia.
Testin jälkeen käydään yhdessä läpi
kyläsuunnittelutyökirja ja luodaan pohja uudelle tai
päivitettävälle kyläsuunnitelmalle.

Kyläsuunnitelma on kylän yhteinen tahdonilmaisu,
toimintasuunnitelma ja visio kylän tulevaisuudesta.
Kylä tekee itse tulevaisuutensa. Kyläsuunnitelma
helpottaa tekijöiden, kumppanien ja rahoittajien
hakemista ja sitouttamista.
Kyläsuunnitelman tavoitteista johdetut toimenpiteet voi
rakentaa hankkeiksi, joille hakee rahoitusta esimerkiksi
Aisaparilta tai muilta rahoittajilta taikka hakee kunnan/
kaupungin/yritystoiminnan kumppaniksi toteutukseen.

