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Kansainvälinen yhteistyö 

Tavoite 

VITAL-hankkeen kansainvälisen osuuden tavoitteena oli hakea vertaistukea ja löytää ratkaisuja sekä 
ideoita keskeisiin ongelmakohtiin kylien kehittämisessä.  

Miten vältetään kylien autioituminen ja pidetään palvelut haja-asutusalueilla? Miten  saadaan koulu 
ja päiväkoti pysymään kylällä? Mitä edellytyksiä ja mahdollisuuksia olisi elinkeinojen kehittämiseen 
kylällä? Miten parannetaan kylien osallisuutta  kuntatason päätöksenteossa? 

Kumppanikylä 

Kartoitimme kansainvälisen kumppanin valintaa Kim Smedslundin vetämän Coral-hankkeen avulla. 
Kumppanikyläksemme valikoitui lopulta Goleenin kylä West Corkista, Irlannista,  jonka aktiivisia 
ihmisiä hankevastaava ja  kyläkoordinaattori kävivät tapaamassa Coral-hankkeen puitteissa jo 
alkuvuodesta 2013.  Valitettavasti Irlannin Leader-toiminnassa oli viivästyksiä, joita ei osattu 
ennakoida, joten saimme sopimuksen kumppanikylämme kanssa vasta alkuvuodesta 2014. 

Sen jälkeen yhteistyömme on ollut erittäin hedelmällistä. Toukokuussa 2014 kävimme vierailulla 
West Corkissa ja syyskuussa 2014 saimme vieraita Vihtijärvelle Irlannista. Näistä vierailuista 
oppimiamme asioita ja saamiamme ideoita on listattu raportin sivuilla 3-7. 

Muu kansainvälinen yhteistyö 

Erittäin onnistuneen kumppanikylä-yhteistyömme lisäksi hankkeeseen kuului  hankevastaavan ja 
kyläkoordinaattorin tutustuminen kaupunkialueiden läheisiin kyliin Ruotsissa.  

Hela Sverige ska leva -järjestön kautta saimme yhteydet Tillbergan ja Svågadalenin kyliin, joissa 
kävimme vierailulla marraskuussa 2014. Samalla retkellä ajelimme läpi Tukholman yläpuolisen 
Ruotsin kierrellen eri kylien läpi. Matka oli erittäin hyvä ja saimme runsaasti ideoita sekä 
mahdollisia kumppaneita tulevaisuuden projekteja ajatellen. Tämän matkan tuloksista kerrotaan 
lisää raportin sivulla 8. 

Lisäksi hankevastaava sekä kyläkoordinaattori ottivat osaa KosteikkoRaitti-hankkeen matkalle 
Viroon syyskuussa 2014. Koska matka oli toisen hankkeen järjestämä, se ei varsinaisesti kuulunut 
työnkuvamme tämän hankkeen piirissä. Retken ohjelma oli kuitenkin niin houkutteleva, että 
päätimme lähteä matkaan omin kustannuksin ja liittää huomiomme osaksi VITALinkin raportointia. 
Huomioitamme tästä retkestä löytyy sivulta 9. 
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Tutustumismatka West Corkiin 

Tavoite 

Matkan tavoitteena oli tutustua kumppanikyläämme  Goleeniin ja sen lähialueen toimintaan sekä 
kylän asukkaisiin. Keskustella kyläasumisen ongelmista ja etsiä ratkaisuja  niihin. Saada ideoita ja 
jakaa kokemuksia.  Saada kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä hankkeissa.  Avartaa 
maailmankatsomustamme. 

Osallistujat 

Anu Kuusela, ohjausryhmä/ky:n pj 
Anu Nilsson, ohjausryhmä/kyläkoordinaattori 
Kaarina Pullinen, hankevastaava 
Markku Pietilä, vesiosuuskunta/ky:n hallitus 
Paula Eerola, kyläyhdistyksen hallitus 
Anita Vihtkari, kyläyhdistyksen hallitus 
Eija Jokinen, kyläyhdistyksen hallitus 
Kari Karstila, kyläyhdistyksen hallitus 
Juha Mäkinen, ohjausryhmä, Ely-keskus 
 

Ohjelma 

Matkamme alkoi sunnuntaina  klo 17 Vihtijärveltä taksilla kohti lentokenttää.  Lensimme Lontoon 
kautta Corkiin ja saavuimme majapaikkaamme Goleenissa yömyöhään (Klo 2.30 Suomen aikaa).  
 

Maanantai  26.5.2014 
Klo 10 Fresh from West Cork with Walter Ryan-Purcell (Ballydehob) 
Klo 12 West Cork Pies with Paul Phillips (Schull) 
Klo 13 Lounas Goleen Community Center 
Klo 14.30 Mizen Visitor Centre with Sue Hill (Mizen Head) 
Klo 17 Afternoon Tea at Crookhaven Inn 
Klo 18.30 Kokous Goleen Community Center 
Klo 21 Illallinen Heron’s Cove B&B 
 

Tiistai  27.5.2014 
Klo 10 Tutustuminen  Goleen Community Centreen with Benard O’Sullivan 
Klo 12 Schull  Tidy Town ja Schull  Community Council tapaaminen Community Gardenissa 
Klo 13 Lounas Bunratty Inn (Schull) 
Klo 14 Historiallinen kävely Ballydehobissa ja tutustuminen vanhan pankin kunnostamiseen 
Klo 17 Illallinen Heron’s Cove B&B 
Klo 20 Live musiikkia O’Meare’s Bar (Goleen) 
 

Keskiviikkona pidimme aamiaisen jälkeen ohjausryhmän kokouksen ja matkamme kotiin alkoi 
puolilta päivin. Kotona olimme vasta  kahden aikoihin yöllä. 
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Tärkeimmät ajatukset matkalta 

4 

Lähiruokaa paikallisten tuottamana – West Fork 

• Oman maan ja alueen resursseja on järkevää käyttää 
paikallisessa elintarviketuotannossa.  

• Loughbeg Open Farmille eli Walterin tilalle on valmistumassa 
pieni elintarviketehdas, jossa paikalliset yrittäjät valmistavat 
paikallisista raaka-aineista ruokaa lähialueille.  

 Pyrkimyksenä on saada eurot pysymään lähialueella ja 
paikallisten työllistyminen. 

 Paikallisesti tuotetut elintarvikkeet nähdään luonnollisesti 
turvallisempina kuin tuontitavara. 

 Tehtaassa tulevat toimimaan paikalliset yrittäjät, jotka ovat 
tähän saakka tehneet tuotteitaan kotona. Tuotannossa on 
mehuja ja hilloja.  

 Vienti-ideana ”Taste of Ireland”, koska  80 % irlantilaisista asuu 
ulkomailla ja kaipaa omaa ruokakulttuuriaan. 

• West Cork Pies Schullissa tekee maankuuluja piiraita 
lähituottajien laadukkaista raaka-aineista. 

 Jatkuva tuotekehitys ja innovatiivinen markkinointi tuottavat 
tuloksia ja yritys laajenee. 

Kyläyhteisön vaikuttavuus 

• Yhteisöllinen yhteinen monitoimitila, joka toimii kylätalona, 
yhdistyksen toimistona, monipuolisena liikuntapaikkana ja 
kokous- sekä kokoontumispaikkana. 

• Oma kasvimaa, jonka tuotteista valmistetaan ruokaa 
viikoittain järjestettävälle seniorien lounaalle. 

• Kylällä on oma yhdistys (GDCC)  ja se toimii aktiivisesti oman 
alueen asioiden ajajana ja lisäksi oma alue on edustettuna  
maakuntatasolla.  

• Vetovoimaiset, vastuulliset ja aktiiviset ihmiset. 

Rahoituskanavat 

• Leader-rahoitus,  rahastot ja säätiöt, työllistämistuet 

• Suunnittele toimintaa saatavilla olevan rahoituksen mukaan 

• Oma varainhankita: Lotto, kirpputori, tapahtumat 



Tärkeimmät ajatukset matkalta 
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Hyödynnä vetovoimatekijät 

• Luonto ja maisema on suuri vetovoimatekijä. Niitä voi 
hyödyntää monella eri tasolla: 

 Luontopolut ja reitit opetus- ja virkistystarkoitukseen 

 Museot ja muistomerkit 

 Opastetaulut ja oppaat 

• Alueen historia toimii myös vetovoimatekijänä 

 Tarinat 

 Merkityt historiapolut ja maamerkit sekä muistomerkit ja 
taideteokset pitkin kylää ja rakennuksia 

Ympäristörakentaminen hyötykäyttöön 

• Tidy Town – asukaslähtöinen siistimisjärjestelmä 

• Liikuntapuisto, jossa laitteita ja kenttiä sekä kävelyreitti 

• Lähituottajien ja käsityöläisten tori parkkipaikalla 

 Rajattu määrä valikoituja myyjiä 

Erilaiset rakennusideat 

• Vanhojen rakennusten uusiokäyttö (ent. pankit, poliisiasemat) 

• Monitoimitalo, jossa etätyöpisteitä, turisti-info ja yleisö-wc 

Pubikulttuuri 

• Yhteinen olohuone ja tapaamispaikka 

• Käy moniin tilanteisiin: lounas, kahvit, oluet, illallinen ja 
illanvietto 



Kumppanikylän edustajien vierailu 

Tavoite 

Vierailun tavoitteena oli esitellä kyläämme ja täällä aikaansaamiamme asioita. Jaetaan ideoita myös 
täällä Suomen päässä. Mahdollisuus saada ulkopuolisen tahon näkemys toiminnastamme, 
mahdollisia kehittämisideoita ja vertaistukea kylätoimintaan. 

Osallistujat 

Mr. Owen Kelly Mr. Bernard O' Sullivan Mr. Thomas Andrew NotterMr. 
Jim Flynn Mr. Daniel Allen Ms. Sherri Cullinane 
Ms. Bernadette Hodnett Mr. Denis O' Neill Ms. Genevieve Anne Griffin 
Ms. Nora Elizabeth Levis Mr. Brendan Launders Ms. Catherine O' Sullivan 

 

 

 

 

 
 

Ohjelma 

Vieraat saapuivat maanantaina 22.9. klo 16 majapaikkaansa Kiljavan rantaan, jossa hankevetäjä ja -
avustaja kävivät toivottamassa heidät tervetulleeksi ja syömässä yhdessä illallista.  
 

Tiistai 23.9.2014 
Klo 9 Vihtijärven kylän esittelykierros: Syökerin Tupa, Kappeli, Nummitupa, Hiiskula 
Klo 10 Kävelyretki Rokokalliolle 
Klo 12 Kahvit Ylisepässä 
Klo 13 Kokous kylätalolla ja lounas keskustelujen välillä 
Klo 18 Illallinen ja sauna Jyrkänniemessä, Markun kotona 
 

Keskiviikko 24.9.2014 
Klo 9 Kouluun tutustuminen, koululaisten esitykset 
Klo 10 Keskustelu 5.-6.-luokkalasiten kanssa 
Klo 11.30 Lounas kylätalolla 
Klo 12.30 Mizen Planin esittely ja keskustelu kylätalolla 
Klo 17 Illallinen kyläyhdistyksen hallituksen ja irlantilaisten kanssa  
Klo 18 Koko kylälle avoin Irish Nigth Nummituvalla 
 

Torstaina irlantilaiset pitivät omaa kokousta majoituspaikassaan ja lisäksi halukkaat saivat lähteä 
hankevastaavan mukana tutustumaan paikalliseen maitotilaan. Irlantilaisten kotimatka alkoi 
iltapäivällä.  
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Tärkeimmät ajatukset vierailulta 
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Oman alueen vahvuuksien näkeminen ulkopuolisen silmin 

• Rokokallion retki avasi silmät: meilläkin on hieno luonto 

• Kylän saavutettavuus on hyvällä tasolla 

 Hyvät tiet 

 Pääkaupunkiseudun läheisyys 

• Oman kylän vahva tahto kehittää asuinympäristöä 

 Aktiivisia ihmisiä 

 Monia kylän yhdistyksiä ja niiden yhteistyötä 

Kansainvälinen yhteistyö 

• Hyväksi havaittu yhteistyökumppanuus ja hyvät mahdollisuudet 
tulevaisuudessa. 

 Vihtijärven 5.-6.-luokkalaisten leirikoulu Irlantiin Goleenin kylään 
toteutetaan toukokuussa 2015. 

• Kokemus on hyvä ja kynnys lähteä kansainväliseen yhteistyöhön  
muidenkin maiden kanssa on mataloitunut. 

Matkailun hyödyt yhteisötoiminnassa 

• Yhdessäolo matkalla hyödyntää yhteisötoiminnassa toimivien 
ihmisten lähentymistä. 

• ”Puolueettomalla maaperällä” tehty keskustelu avaa uusia 
näkökulmia ja antaa yleensä enemmän aikaa asian käsittelyyn. 

• Ulkopuolisten näkemys antaa eväitä erilaiseen ajatteluun. 

 

 

 

 

 

 

Owen Kellyn kuvaaman videon irlantilaisten vierailusta voi katsoa Facebookista Goleen Villagen 
sivuilta  (postattu 27.9.2014) ja se löytyy hankevastaavalta myös DVD:nä. 



Ruotsin matkan antia 

Tillberga, noin 2200 asukkaan kylä Västeråsissa 

 

Tässä aktiivisessa kylässä on asukkaiden omistama osuuskunta, joka hoitaa suuren osan 
palveluista, jotka normaalisti kuuluvat julkishallinnolle.  TGS Tillberga GrannskapsService:llä on 
sopimus Västeråsin kaupungin kanssa palveluiden hoidosta viidellä eri osa-alueella: vanhusten ja 
vammaisten hoito, kirjasto ja kulttuuripalvelut, aamu- ja iltapäivätoiminta, vapaa-ajan toiminnot ja 
puistojen ja liikuntapaikkojen ylläpito.  Näiden hoitamiseksi osuuskunnalla on mm. ravintola, 
nuorisokeskus, kirjasto ja uimahalli.  Osuuskunnan työtekijät voivat toimia useammassa kuin 
yhdessä työpisteessä, josta tulee synergiaetuja sekä turvallisuutta.  

Tillbergassa suunnitellaan myös uutta Vision Tillberga -hanketta tapahtumajärjestelyihin sekä 
tiedottamiseen ja markkinoitiin liittyen. 

 

Svartådalen, noin 3000 asukkaan kylä Salan kunnassa 
 

Tässä kylässä toimii 40 lähialueen yrityksen muodostama organisaatio Svatådalens 
Bygdeutveckling. Se on  toteuttanut erilaisia hankkeita kylän hyväksi, mm. nuoriso- kulttuuri-, 
sekä paikallisen matkailun kehittämishankkeita. Matkailun hyväksi he ovat tehneet luontoreittejä 
(pyöräily, melonta, patikointi), opasteita ja opastettuja retkiä, majoitustoiminta ja tapahtumia 
sekä edistäneet paikallista ruokakulttuuria. Johtoajatuksena on kestävä kehitys. 

He ovat perustaneet myös yksityisen yläkoulun, koska kunta lopetti lähikouluja alueella. 
Tulevaisuudessa on suunnitteilla luontokeskus, jonka pääkohderyhmiä tavanomaisten 
matkailijoiden lisäksi olisivat maahanmuuttajat (de nya svenskar) sekä tutkijat. Lisäksi 
suunnitteilla on ns sukupolvi-talo, jossa olisi asuntoja sekä nuorille että vanhuksille ja paikallinen 
ekologinen energiantuotantolaitos. 

Tällä hetkellä organisaation voimavarat on keskitetty heinäkuussa 2014 tapahtuneen suuren 
metsäpalon jälkeiseen kriisi- ja uudelleen-rakennustyöhön. Kaiken hävityksen keskellä, he näkevät 
onnettomuuden jälkeenkin mahdollisuuksia.  Nyt esimerkiksi tulevassa luontokeskuksessa 
voidaan myös tutkia luonnon palon jälkeistä eheytymistä. 

8 



Tutustumismatkalla Virossa 

Tutustumismatka Viron Lahemaalle 26.–28.9.2014 

 
Olimme Kosteikkoraitti-hankkeen järjestämällä matkalla  tutustumassa Viron Lahemaan 
matkailukohteisiin sekä alueen toimijoiden verkostoitumiseen 26.–28.9.2014. 

 

Matkalle osallistuivat Vihtijärveltä hankevastaava Kaarina Pullinen, hankeavustaja Anu Nilsson sekä 
maanviljelijä/kyläläinen Päivi Putkonen-Hegazi. 

Tärkeimpinä ideoina oman kylämme kehittämiseen näimme: 
 

1) Pienyrittäjien verkostoituminen sekä yhteistyö 

• Yhteinen markkinointi tehokasta 

• Mahdollisuus tehdä ns pakettimatkoja 

• Yhteistyö viranomaisten/ luonnonsuojelualueiden kanssa 

 

2) Pienetkin luonnon nähtävyydet voivat olla vetovoimakohteita 

• Suo , metsä ja kalliot 

• Muinaisranta ja lähteet 

 

3) Kylän historian hyödyntäminen 

• Geologinen historia 

• Kartanon historia 

• Koulun historia 

• Tarinat 

 

4) Mahdollisia hankeideoita 

• Luontokierrokset eri teemojen ympärillä,  
esim. Aleksis Kivi 

• Oppimispolkuja koululaisille 

• Pitkospuureitit, kohderyhmänä myös mahdollisesti 
liikuntarajoitteiset, lapset ja vanhukset 
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