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Hyvä Uudenmaan Kylät -lehden lukija!
On hienoa, että luet nyt ensimmäistä Uudenmaan Kylät ry:n
digilehteä. Haluamme tämän lehden avulla luoda uuden kanavan
uusmaalaiselle kylätoiminnalle,
kertoa kuulumisia kyliltä ja paneutua yhteisiin asioihin.
Uudenmaan Kylät ry toimii Länsija Keski-Uudellamaalla yhtenä
kylätoiminnan maakunnallisena
järjestönä Suomen Kylät ry:n
alaisuudessa. Itäisen Uudenmaan puolella vastaavasti toimii
SILMU-kylät, joka hallinnollisesti
kuuluu Kehittämisyhdistys SILMU
ry:n alle.
Yhdistyksemme on kaksikielinen ja juuri nyt teemme työtä
kylätalojen kehittämisen ympärillä
sekä suomenkielisille että ruotsinkielisille kylille. Ruotsinkielisen

hankkeen teemme yhdessä
SILMU-kylien kanssa.
Olemme mukana myös Työtä
Kaikille –hankkeessa, joka työllistää pitkäaikaistyöttömiä kylien
avuksi. Meillä on parhaillaan kolme
kyläavustajaa, joita voi tilata töihin
kylille Lohjan, Karkkilan ja Sammatin lähialueilla. Olemme mukana
tukemassa myös Suomen Kylien
Me Miehet -hanketta, joka luo harrastusryhmiä miehille joka lähtöön.
Löydät asiasta lisää Facebookista:
Me miehet toiminta.
Kylätoiminnalla on juuri nyt näytön paikka.
Koronatilanne on herättänyt
ihmiset kaupungeissa katsomaan
myös maaseudun suuntaan, väljä
elämänmuoto ja luonnon läheisyys
on noussut keskusteluissa esiin
entistä enemmän.

Jos et vielä ole mukana kylätoiminnassa, mutta haluaisit oppia
ymmärtämään ja vaikuttamaan
lähiympäristöösi paremmin, ota
selvää minkälaista kylätoimintaa
kotiseudullasi on.
Uudenmaan Kylät ry on olemassa paikallista kylätoimintaa
tukevana organisaationa. Ota
yhteyttä meihin kaikissa kylätoimintaa koskevissa kysymyksissä.
Lue lisää toiminnastamme:
www.uudenmaankylat.fi.

Lohjalla 2.1.2021
Heikki Hanhimäki

Bästa läsare av tidningen
Nylands Byar!
Fint, du läser just nu Nylands Byar
r.f.:s första digitala tidning. Vi vill
med denna tidning skapa en ny
kanal för den nyländska byaverksamheten, berätta nyheter från
byarna och sätta oss in i gemensamma saker.
Nylands Byar r.f. verkar i Västra och Mellersta Nyland som en
av byaverksamhetens regionala
föreningar under Finlands Byar r.f.
I Östra Nyland verkar SILMUbyarna, som administrativt hör
under Utvecklingsförening SILMU r.f.
Vår förening är tvåspråkig och
just nu arbetar vi med utvecklingen av föreningshusen både för de
finskspråkiga och de svenskspråkiga byarna. Det svenskspråkiga
projektet gör vi i samarbete med
SILMU-byarna.
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Vi deltar också i Jobb för alla
projektet, som sysselsätter långtidsarbetslösa som assistenter i
byarna. Vi har som bäst tre bya-assistenter, som man kan anlita på
arbete till Lojo-, Högfors- och
Sammattitrakten. Vi stöder också
Finlands Byars projekt Vi Män, som
bildar hobbygrupper för alla slags
män. Mer om detta i Facebook: Me
miehet toiminta.
Byaverksamheten har nu sin
chans. Coronaläget har väckt
människorna i städerna att rikta sin
blick mot landsbygden, den lösa
livsfomen och naturens närhet har
stigit fram allt mer i diskussioner.
Om du inte ännu är med i
byaverksamheten, men skulle
vilja lära dig att bättre förstå och
påverka din näromgivning, ta reda

på hurudan verksamhet det finns i
din hembygd.
Nylands Byar r.f. finns till för att
stöda som organisation den lokala
byaverksamheten. Kontakta oss
i alla frågor som hänför sig till
byaverksamhet. Läs mer på www.
uudenmaankylat.fi.

Lojo 2.1.2021
Heikki Hanhimäki

Heikki Hanhimäki on toiminut Uudenmaan Kylien
puheenjohtajana vuodesta
2018 lähtien. Hänen kotiseuransa on Routioseura ry
Lohjalla ja hän on mukana
myös Lohjan Kylät ry:n
toiminnassa.
Heikki Hanhimäki har
agerat som ordförande
i Nylands Byar sedan år
2018. Hans hemförening är
Routioseura ry i Lojo och
han är också med i Lohjan
Kylät ry:s verksamhet.

Anu Nilsson toimii Uudenmaan Kylien kyläasiamiehenä. Hän on mukana
myös monen Vihtijärven
kylän yhdistyksen toiminnassa ja Ykkösakselin
hallituksessa.
Anu Nilsson agerar som
byaombud i Nylands
Byar. Hon är även med i
verksamheten av mången
förening i Vihtijärvi och med
i Ykkösakselis styrelse.

Jeanette Kauppala toimii
Uudenmaan Kylien osa-aikaisena toimistosihteerinä ja
vaikuttaa Inkoossa.
Jeanette Kauppala agerar
deltids kontorssekreterare
för Nylands Byar och verkar
i Ingå.

Holger Wikström on ollut
mukana yhdistyksemme
toiminnassa sen alusta
alkaen ja toimi pitkään
sen puheenjohtajana. Nyt
Holger on varapuheenjohtajamme ja toimii useassa järjestössä läntisellä
Uudellamaalla.
Holger Wickström har
från början varit med i
föreningens verksamhet
och verkade länge som
ordförande. Nu är Holger
vår viceordförande och
verkar i flera föreningar i
Västra Nyland.

Kaarina Pullinen on
Uudenmaan Kylien hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja. Hän on aktiivinen
toimija Vihtijärven kyläyhdistyksessä sekä työ- että
vapaa-ajalla.
Kaarina Pullinen är
Nylands Byars styrelsemedlem och kassör. Hon
är aktivt med i Vihtijärvi
kyläyhdistys både på
arbets- och fritiden.

Uudenmaan kylät -lehteä kustantaa Uudenmaan kylät r.y./Nylands Byar -tidningen är publicerad av Nylands Byar r.f.
Päätoimittaja/chefredaktör : Anu Nilsson. Taitto/layout: Pekka Ruokolainen, Happy Branding Company
Kannen kuva/Framsidans bild: Seppo Kaira
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Valtakunnallinen kylätoiminnan tiennäyttäjä

Raija Kari – sitkeä ahertaja
Suomen Kylät valitsi Raija Karin kylätoiminnan tiennäyttäjäksi joulukuussa 2020. Hänen pestinsä Veikkolan
Kyläyhdistyksen puheenjohtajana
kesti peräti 26 vuotta. Ennen puheenjohtajuuttaan hän toimi yhdistyksen
sihteerinä. Lisäksi hän oli 24 vuotta
Kirkkonummen kunnanvaltuustossa.
Raija Karin pitkäjänteinen ja periksi
antamaton työ Veikkolan hyväksi on
edistänyt kylän kehitystä merkittävästi
ja tehnyt Karista kylän viralliset

kasvot – kyläpresidentiksikin häntä
on tituleerattu.
Yhteistyö on toiminnan edellytys
Pohjois-Karjalasta kotoisin olevan
Raijan tie toi Veikkolaan vuonna 1974,
ja hyvin pian hän oli mukana kunnallispolitiikassa ja yhdistystoiminnassa.
Raijan puheissa tulee useaan
otteeseen esille se, että yhdistystoiminta ei ole yksilölaji, vaan yhteen
hiileen puhaltamista.

– Yhdistyksen vahvuutena ja samalla
henkilökohtaisena voimanlähteenäni
on ollut se, että asioita on tehty yhdessä,
Raija kertoo.
Puheenjohtajuudesta luopuminen
ei ole tarkoittanut sitä, että Raija olisi
vetäytynyt ainoastaan tärkeiden harrastustensa, kulttuurin ja huonekalujen
entisöinnin pariin. Kylän asiat kiinnostavat yhä.
– Työsarkaa piisaa, Raija toteaa.

Teksti ja kuva: Anu Halme

Riksomfattande pionjär
inom byaktiviteter

Raija Kari – en uthållig
arbetare
Finlands Byar valde Raija Kari till byaverksamhetens vägvisare i december.
Hennes värvning som ordförande i
Byaförening i Veikkola pågick i 26 år.
Före ordförandeskapet agerade hon
sekreterare i föreningen. Dessutom
var hon 24 år i Kyrkslätt kommunfullmäktige.
Raija Karis långsiktiga och enträgna
arbete för Veikkola har gynnat byns
utveckling märkbart och gjort Raija
Kari till byns officiella ansikte – man
har titulerat henne byapresident.

Samarbete är en förutsättning
för verksamheten
Raija är hemma från Norra Karelen, år
1974 hämtade vägen henne till Veikkola, och mycket snabbt var hon med
i kommunpolitiken och föreningsverksamheten.
Man hör henne ofta säga, att föreningsverksamheten inte är en individuell
gren, utan här måste alla samarbeta.
– Föreningens starka sidor och til�lika min personliga styrkekälla har varit
det, att man gjort saker tillsammans,
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berättar Raija.
Att lämna ordförandeskapet har
inte inneburit att Raija skulle ha dragit
sig tillbaka endast till sina viktiga hobbyn, kulturen och möbelrestaureringen. Byns angelägenheter intresserar
fortfarande.
– Det finns ännu arbete kvar, det
tar inte slut, konstaterar Raija.

Text och bild: Anu Halme

Rusutjärvi, kylä ja järvi
Rusutjärvi on keskisellä Uudellamaalla, Tuusulan kunnassa sijaitseva maalaismainen noin 1000 asukkaan kylä.
Kylän keskeisenä paikkana voidaan
pitää kyläläisille tärkeää Rusutjärveä,
jonka tuomat virkistysmahdollisuudet
ovat mittavat. Koulu tarjoaa mahdollisuuden vapaa-ajan toimintoihin
jumppasalin sekä uudistetun pihan
aktiviteettien voimin.
Kyläläisten hyvinvointi ja viihtyvyys
sekä järven kunnostus ovat kylässä
aktiivisesti toimiville yhdistyksille

yhteisiä tavoitteita. Yhteistyöllä on esimerkiksi kylän koulun pihalle maalattu
hyppyruutuja lapsien iloksi sekä järven
kuntoa seurattu erilaisilla mittauksilla.
Yksi merkittävä saavutus Rusutjärvi-seura ry:lle on järven itärannalla sijaitsevan yleisen uimarannan
toiminnan elvyttäminen. Rannalla
toimii kesäisin kesäkioski, joka työllistää paikallisia nuoria. Myös talvella
on mahdollisuus nauttia järvestä
uinnin merkeissä, Rusutjärveltä löytyy
kunnan ainoa talviuinti mahdollisuus

Rusutjärvi, by och insjö
Rusutjärvi finns i mellersta Nyland.
Landsbygdsbyn är belägen i Tusby
kommun med ca. 1000 invånare.
Bybornas centrala plats i byn kan
anses vara Rusutjärvi, vars förströelsemöjligheter är många. Skolan erbjuder
möjligheter till fritidssysselsättning i
form av jumpasalen och den förnyade
gårdens aktiviteter.
Bybornas välmående och trivsel
samt insjöns rensning är gemensamma målsättningar för de aktiva

Uudenmaan Vuoden Kylä 2020
Rusutjärvi toivottaa kaikille
hyvää uutta vuotta 2021
ja tervetuloa Tuusulaan!
Nylands Årets By 2020
Rusutjärvi önskar alla
ett gott nytt år 2021
och välkommen till Tusby!

föreningarna i byn. Genom samarbete
har man till exempel målat på skolans
gård hopprutor till glädje för barnen
samt uppföljt insjöns tillstånd via olika
mätningar.
En stor prestation av Rusutjärvi-seura ry är upplivningen av
simstrandens aktiviteter. Under
somrarna verkar det på stranden en
sommarkiosk, som sysselsätter lokala
ungdomar. Också på vintern kan man
njuta av insjön i form av vinterbad, i

Teksti ja kuva: Katri Luostari

lämpimine pukeutumistiloineen.
Rusutjärvi-seura ry tekee hyvässä
hengessä yhteistyötä Tuusulan kunnan
kanssa. Seura palkittiin yhtenä Tuusulan kunnan vuoden 2019 Hyvinvoinnin
edistäjänä.
Rusutjärvi on kylä, jossa asukkailla
on väliä. Ajaessasi kylän halki vievää
tietä, voit nostaa käden valmiiksi tervehdykseen jo kotiportilla, sillä kaikkia
tervehditään.

Text och bild: Katri Luostari

Rusutjärvi finns kommunens enda
vinterbad, med värmda omklädningsutrymmen.
Rusutjärvi-seura ry samarbetar i
god anda med Tusby kommun. Föreningen belönades som en av Tusby
kommuns Välstånds bidragsgivare 2019.
Rusutjärvi är en by, där man tänker
på invånarna. När du kör längs vägen
genom byn, kan du redan färdigt vid
hemporten lyfta handen till en hälsning, ty här hälsar man på alla.

Jokainen meistä on
oman elämänsa taiteilija.
Tuusula – Elämisen taidetta.
Var och en av oss är
en konstnär i sitt eget liv.
Tusby – Konsten att leva.

www.tuusula.fi

5

Uudenmaan Vuoden Kylä 2021:

Teksti ja kuvat: Lotta Krohn,
Kaisa Hyyti ja Linda Antell-Behm

Monipuolinen Kulloo
Kulloossa sekä maaseudun että
kaupungin läheisyyden hyvät puolet
yhdistyvät.
Kylä sijaitsee hieman yli 10 km
Porvoosta ja n. 40 km Helsingistä.
Kulloo on perinteikäs maaseutukylä.
Kylän historia ulottuu pitkälle: alueelta on tehty kivikautisia ja rauta- sekä
pronssikautisia muinaismuistolöytöjä.
Kulloon kartanosta löytyy historiallisia
mainintoja jo keskiajalta. Tänä päivänä
meillä Kulloossa on virkeä 100 vuotta
vanha kyläyhdistys ja vielä vähän vanhempi kylätalo.
Palvelutarjonta on laaja, useampia
ruokaravintoloita, autokorjaamo, kampaamo, eläinlääkäri, hieroja, siivouspalvelu ja kiinteistönhuoltopalvelu.
Se mitä omalta kylältä ei löydy, löytyy
lähikaupungista.
Kyläyhdistys on juuri lanseerannut
kylän oman Kullookortin, jolla tuetaan
paikallista yrittämistä entistä enemmän.
Liikuntaa voi harrastaa monipuolisesti kylällä. Kulloosta löytyy kaksi

urheilukenttää, talvella luistinrata,
luonnossa voi harrastaa polkujuoksua, maastopyöräilyä, suunnistusta
sekä retkeilyä. Alueelta löytyy myös
venesatama. Kulloossa on myös oma
metsästysseura sekä golfklubi.
Vapaaehtoisten kyläläisten järjestämää vuonna 2020: omenapuiden leikkauskurssi, joulukranssikurssi, tulossa
myös puukkokurssi. Kyläyhdistys
panostaa nuorisotoimintaan. Lapsille ja
nuorille on järjestetty nuorisokerhoa.

Haluamme puhaltaa yhteen hiileen
Kyläyhdistys haluaa kehittää yhdistysten välistä yhteistyötä. Kulloon kyläpäiviä on vietetty joka kesä vuodesta 2017
ja tapahtumaa järjestetään yhdessä
kylän eri yhdistyksien ja toimijoiden
kanssa.
Kylän seuraintalo Byagården on
sivistyskeskuksen lisäksi keskus harrastuksille, tapahtumille sekä kokoontumispaikka. Kyläyhdistys ylläpitää

Byagårdenin talkoovoimin.
Teemme kylälle omaa kyläohjelmaa. Kyläohjelman taustalla on ajatus
vahvistaa Kulloon kylän identiteettiä
yhteisen toiminnan avulla.
Parasta Kulloossa on hyvä kylähenki. Naapuriapu toimii. Kylässä on
innokasta ja osaavaa väkeä, joka lähtee mukaan tapahtumien järjestelyihin.

Uudenmaan Vuoden Kylä -kilpailu
Uudenmaan Kylät ry ja SILMU-kylät
hakevat yhteistyössä Uudeltamaalta aktiivista ja suunnitelmallista
kylää vuosittain uusmaalaiseksi
kyläksi. Uudenmaan Vuoden Kylä
-valinnalla haluamme nostaa esille
kylien monipuolista toimintaa, lisätä
kylätoiminnan tunnettavuutta ja
jakaa muille hyviä esimerkkejä siitä,
miten kylissä voi itse kehittää ja
tehdä asioita. Lue lisää kilpailusta
www.uudenmaankylat.fi/uudenmaan-vuoden-kyla.

Tukea kylille - S
Espoo, Hyvinkää, Nurmijärvi,
Tuusula, Vantaa
www.emory.fi
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Årets Nyländska By:

Text och bilder: Lotta Krohn,
Kaisa Hyyti ja Linda Antell-Behm

Mångsidiga Kullo
I Kullo kombineras de goda sidorna
från både landsbygden och närheten
till staden.
Byn är beläget drygt 10 km från
Borgå och ca 40 km från Helsingfors.
Kullo är en traditionell landsbygds by.
Byns historia går långt tillbaka: stenålders-, järn- och bronsåldersfynd har
gjorts. Kullo Gård är omnämnt redan
vid medeltiden. Idag har vi i Kullo en
pigg 100-årig byaförening och ett
ännu lite äldre föreningshus.
Serviceutbudet är brett, flera
matrestauranger, en bilverkstad, frisersalong, veterinär, massör, städservice
och fastighetsunderhållsservice. Det
du inte hittar i byn finns i närbelägna
städer.
Byaföreningen har nyss lanserat
byns egna Kullokort, med vilket man
stöder lokala företag.
Motion kan avnjutas i form av olika
aktiviteter. Det finns två idrottsplaner i
Kullo och en isrink på vintern. Trail-running, mountainbiking, orientering och

vandring kan avnjutas i naturen. Här
finns även en småbåtshamn. Kullo har
också en egen jaktförening och en
golfklubb.
Följande evenemang organiserades av frivilliga bybor 2020: kurs i att
skära äppelträd, julkranskurs och ännu
på kommande kurs i knivtillverkning.
Byaföreningen satsar på ungdomsverksamhet. En ungdomsklubb har också
anordnats för barn och ungdomar.

Årets Nyländska By tävling
Nylands Byar r.f. och SILMU-byar
letar tillsammans årligen från
Nyland en aktiv och planmässig
by. Med Årets Nyländska By val
vill vi lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, öka på byaverksamhetens kännedom och dela
med andra goda exempel på hur
man i byarna kan själv utveckla
och göra saker. Läs mer om tävlingen: www.uudenmaankylat.fi/
sv/arets-nylandska-by.

Vi vill samarbeta
Byaföreningen vill utveckla samarbetet mellan föreningarna. Byadagen har
firats varje sommar sedan 2017 och
evenemanget anordnas tillsammans
med olika föreningar och aktörer.
Förutom ett bildningscentrum är Byagården också ett centrum för hobbyer,
evenemang och en mötesplats. Byarådet står för Byagårdens underhåll med
talkokrafter.
Vi gör ett eget byaprogram. Bakom

idén till programmet finns tanken om
att stärka byns identitet med hjälp av
gemensam verksamhet.
Vi har en god byanda. Hjälpen
fungerar i byn. Det finns intresserade
och kunniga bybor, som hjälper till att
ordna evenemang.

Stöd till byarna
Hanko, Inkoo, Kirkkonummi,
Raasepori, Siuntio
www.pomovast.fi

O
yhte ta
yttä!
Karkkila, Lohja, Vihti
www.ykkosakseli.fi

T
kontaa

kt!
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Kyläkoulu, maaseutukoulu – kylän sydän
Teksti: Kaarina Pullinen, kuvat: Seija SIltala ja Juha Ahvenharju

Suomessa koulutus on lakisääteinen hyvinvointipalvelu ja jokaisella
on oikeus tasa-arvoiseen koulutukseen, riippumatta sosioekonomisesta taustasta tai maantieteellisestä sijainnista. Maassamme
on 1990-luvun alusta lähtien
lakkautettu kyläkouluja noin sadan
koulun vuosivauhdilla.
Pienten lähikoulujen lakkauttamisia perustellaan säästöillä,
opetuksen laadulla, pedagogisilla
seikoilla, kuntalaisten tasa-arvoisuudella ja milloin milläkin. Säästöjä ei kyläkoulujen lakkauttamisesta
ole voitu todistaa. Hyvin koulutettujen opettajiemme ammattitaito
takaa hyvän opetuksen laadun ja
pedagoginen joustavuus voittaa
usein laajat valinnanmahdollisuudet. Oppilaiden istuttaminen
koulutakseissa ei ole kuntalaisten
tasa-arvoisuutta. Nykyteknologia
mahdollistaa myös entistä monipuolisempia oppimisympäristöjä- ja mahdollisuuksia – ainutlaatuisten kouluympäristöjen lisäksi.
Pienet yksiköt ovat lisäksi ketteriä
kehittämään ja kokeilemaan uusia
opetus- ja oppimismetodeja.
Kylissä koulut eivät ole vain
oppilaitoksia. Kyse on paljosta
muustakin. Alakoulussa opitaan
perustietojen, lukemisen ja laskemisen lisäksi sosiaalisesti monipuolisia tulevaisuuden taitoja:
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ryhmässä olemista, toisten huomioon ottamista, yhteistyötä,
keskittymistä sekä vastuun ottamista itsestä ja muista. Pienissä
kouluissa järjestetään edelleen
yhdysluokkaopetusta, jossa
jokainen oppilas saa vuorollaan
kokea erilaisia rooleja. Olla se
pienin ja autettava sekä suurin ja
osaavin. On ollut ilo seurata läheltä
7-12-vuotiaita kyläkoulun oppilaita, jotka ikäryhmästä riippumatta
jakavat välituntileikit, kannustavat
toisiaan koulujen välisissä hiihtokilpailuissa ja rokkaavat yhdessä
koulun discossa. Vaikka pituuseroa
voi olla lähes metri.
Usein kyläkoulujen opetta-

jat voivat tutustua oppilaidensa
perheisiin ja muihinkin kyläläisiin.
Kylän eri seurat ja yhdistykset
saadaan helposti yhteistyöhön
koulun ja opetuksen tueksi. Tavallisesti oppilaiden perheet tuntevat toisensa, joskus jopa useiden
sukupolvien ajalta. Ristiriitojen
selvittäminen mutkattomasti ja
nopeasti on mahdollista kyläkoulujen kodinomaisuuden ansiosta.
Satsaamalla kyliin ja säilyttämällä kyläkoulut säilytetään myös
monipuolisesti toimivat turvalliset
yhteisöllisyyden tyyssijat eikä
yhteisöllisyyttä tarvitse yrittää
luoda keinotekoisilla markkinointikikoilla.

Viirin nosto Vihtijärven koululla/Hissning av vimpeln vid Vihtijärvi skolan

Byskolan, landsbygdsskolan – byns hjärta
Text: Kaarina Pullinen, bilder: Seija Siltala och Juha Ahvenharju

I Finland är utbildningen en lagstadgad välfärdstjänst, rätt till en
jämlik utbildning, oberoende av
den socioekonomiska bakgrunden
eller det geografiska läget. Man
har sedan början av 1990 talet
indragit byskolor cirka hundra
stycken per år.
Små skolors indragningar
motiveras med inbesparningar,
kvaliteten på undervisningen,
pedagogiska faktum, kommuninvånarnas jämlikhet och annat
dyligt. Man har inte kunnat bevisa
några inbesparningar via indragningarna. Våra lärares yrkeskunskap säkrar den goda kvaliteten på
undervisningen och den pedagogiska flexibiliteten vinner ofta de
omfattande valmöjligheterna. Att
ha eleverna att sitta i skoltaxin är
inte kommuninvånarnas jämlikhet.
Dagens teknologi möjliggör allt
mångsidigare inlärningsomgivningar - och möjligheter - förutom
en unik skolomgivning. Dessutom
är små enheter smidiga att utveckla och prova på nya undervisnings- och inlärningsmetoder.
I byarna är skolorna inte bara
läroanstalter. Det är fråga om
mycket mer. I lågstadiet lär man
sig förutom grundkunskaper,
läsning och räkning ,också socialt
mångsidiga framtids kunskaper:
att vara i grupper, att ta hänsyn till

Vihtijärven koulu- ja kylätalo/Vihtijärvi skol- och föreningshus

andra, samarbete, koncentration
samt att ta ansvar för sig själv och
andra. I små skolor ordnas fortfarande undervisning i sammansatta klasser, där varje elev turvis
får uppleva olika roller. Vara den
yngsta som behöver hjälp eller
den äldsta som kan allt. Det har
varit ett nöje att få följa med 7-12
års byskole elever, som oberoende av åldersgrupp delar lekarna
under rasten, uppmuntrar varandra
under skidtävlingar och dansar
tillsammans under skolans disco.
Ofta kan byskolornas lärare lära
känna sina elevers familjer och

andra bybor. Byns olika samfund
och föreningar fås lätt med i
samarbetet som stöd för skolan
och undervisningen. Oftast känner
elevernas familjer varandra, till
och med sedan flera generationer
tillbaka. Tack vare byskolornas
hemlikhet är det möjligt att utreda
konflikter okomplicerat och snabbt.
Genom att satsa i byarna och
genom att spara byskolorna, bevaras också de mångsidigt fungerande, trygga och gemenskapliga
tillflyktsorterna och gemenskapen
behöver inte skapas genom konstgjorda marknadsföringssätt.

AKTIIVISTEN IHMISTEN VIHTI KUTSUU KYLÄÄN
VIHTI BJUDER IN TILL BYN
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Katkos kehityssuunnassa vai
sattuma muuttoliikkeessä?
Muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin ja taajamiin on Suomessa
ollut voimakasta ja tasaista viimeisten vuosikymmenten aikana.
Tämän kaupungistumisen myötä
nyt noin 70 % Suomen väestöstä asuu kaupunkiympäristössä.
Suurin muuttoliike on tapahtunut
pääkaupunkiseudulle, mutta myös
Turkuun, Hämeenlinnaan, Tampereelle, Jyväskylään, Vaasaan
ja Ouluun, on ollut nettokasvua
muuttoliikkeessä jo pitemmän aikaa.
Uusimaa kasvaa, ei pelkästään
pääkaupunkiseutu ja sen lähikunnat. Myös osaan muista uusmaalaisista kunnista on kohdistunut
muuttoliikettä, mutta väkiluku on
siitä huolimatta laskenut. Ei niinkään iäkkäämmän väestön kuoleman takia, vaan vähäisen syntyvyyden johdosta. Jotta väkiluku
näissä kunnissa voitaisiin pitää
edes nykyisellä tasolla, tarvittaisiin
kaksinkertainen kasvu muuttoliikeessä.
Vaikka merkittävä osa maamme
väestöstä (30-40 %) haluaisi mielipidekyselyiden mukaan asettua
asumaan maalle, kuitenkin suurilta osin työpaikat kaupungeissa
ratkaisevat asuinpaikan sijainnin
työkykyisille ikäpolville. Työn lisäksi suurempien kaupunkien opiskelumahdollisuudet sekä kulttuurija viihde-elämä ovat vetovoimatekijöitä.

Teksti: Holger Wickström,
kuvat: Anu Nilsson

Rantamaisema Inkoossa/Strandvy i Ingå

Jotta edes jotenkin voitaisiin
vaikuttaa kaupungistumiseen,
vaaditaan uusmaalaiselta maaseudulta - sen taajamilta, kyliltä
ja kansalaistoimijoilta - vahvoja
toimenpiteitä. Näitä ovat myönteisten, turvallisten elinympäristöjen
markkinointi, toimivat sosiaalipalvelut ja aktiivinen kulttuurielämä
kohtuullisen matkan päässä pääkaupunkiseudulta. Tämän lisäksi
tarvitaan sekä viranomaisten että
nykyisten asukkaiden innostava
sekä uudet asukkaat tervetulleeksi

toivottava suhtautuminen.
Meneillään oleva koronapandemia on ainakin väliaikaisesti hillinnyt kaupunkeihin suuntautuvaa
muuttoliikettä ja samanaikaisesti
voimakkaasti lisännyt etätyötä.
Kysymykseen, onko kyseessä
vallitsevan kaupungistumistrendin pysyvä muutos maaseudun
hyväksi, voimme aikaisintaan parin
vuoden kuluttua vastata, kun
väestötilastoa vuosille 2020-2021
voidaan analysoida.

Kalalle tai metsälle?
Lähelle tai kauas!
Eräluvat.fi

METSÄHALLITUS
FORSTST YRELSEN
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Trendbrott eller tillfällighet
i flyttningsrörelserna?
Flyttningsrörelsen från landsbygden till städer och tätorter har i
Finland varit kraftig och konstant
under de senaste årtiondena. Som
resultat av denna urbanisering
bor numera cirka 70 procent av
Finlands befolkning i stadsmiljöer.
Den största inflyttningen har skett
till huvudstadsregionen, men även
regioncentra som t.ex. Åbo, Tavastehus, Tammerfors, Jyväskylä,
Vasa och Uleåborg har en längre
tid haft nettoökning i flyttningsrörelse.
Nyland växer, men bara i huvudstadsregionen och i kranskommunerna närmast intill. En del
övriga nyländska kommuner har
på senare tid också uppvisat små
flyttningsöverskott, men invånarantalet har trots det gått ner på
grund av det föds färre barn än
den äldre befolkningen dör. För att
invånarantalet i dessa kommuner
kunde hållas ens på nuvarande
nivå, skulle därför behövas närmast dubbelt så stort inflyttningsöverskott.
Trots att en betydande del
av landets befolkning (30-40 %)
enligt opinionsmätningar skulle
vilja bosätta sig på landet, är det
dock i hög grad arbetsplatserna och utkomstmöjligheterna i
städerna som avgör boningsort
för de arbetsföra generationerna.
Därtill kommer de större städernas

studiemöjligheter samt kultur-och
nöjesliv.
För att ens i någon mån inverka
på urbaniseringen krävs av den
nyländska landsbygden, dess
tätorter, byar och medborgarsamhälle kraftiga åtgärder såsom att
marknadsföra förmånliga, trygga levnadsmiljöer, fungerande
socialservice och aktivt kulturliv
på rimliga pendlingsavstånd till
huvudstadsregionen. Därtill en
inspirerande och välkomnande

Text: Holger Wickström,
bilder: Anu Nilsson

attityd hos såväl myndigheter som
invånare.
Den pågående Coronapandemin har åtminstone tillfälligt
dämpat flyttningsrörelserna och
samtidigt kraftigt ökat distansarbetet. Huruvida det blir fråga
om en bestående ändring av den
förhärskande urbaniseringstrenden till landsbygdens förmån, kan
man fråga sig tidigast om ett par år
då befolkningsstatistiken för åren
2020-21 kan analyseras.

Vaskijärven kyläkahvila/Vaskijärvi bycafé
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Uusimaa-viikko on tapahtumakimara, debattia
ja hyvien esimerkkien esille nostamista
ympäristön, hyvinvoinnin, kulttuurin,
osaamisen ja kilpailukyvyn saralta.
Vuonna 2021 teemana on ”verkostovoimaa”.
Uusimaa-viikkoa koordinoi Uudenmaan liitto.
Nylandsveckan – debatter kring och
erkännanden för insatser inom miljö, kultur,
kunnande, välbefinnande och konkurrenskraft.
År 2021 är temat ”verkningsfulla nät”.
Nylandsveckan arrangeras årligen och
koordineras av Nylands förbund.
Lue lisää | Läs mer:
www.uusimaaviikko.fi
www.uudenmaanliitto.fi

Liity jäseneksi!
Liittymällä jäseneksi autat meitä vaikuttavuudessa. Jäsenmaksu vuosittain: yhdistykset
30 €, yksityishenkilöt 10 €. Ota yhteyttä:
toimisto@uudenmaankylat.fi

Bli medlem!
Genom att du är vår medlem, hjälper du oss
med effektiviteten. Medlemsavgift per år: föreningar 30 €, privatpersoner 10 €. Ta kontakt:
toimisto@uudenmaankylat.fi

Brändin kirkastusta selkosuomeksi.
happybrandingcompany.fi
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