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Kestävät kylät 

1.1.2016 – 31.8.2018 

1. Hallinnoija & toteuttaja 
Kestävät kylät oli Leader Aisapari ry:n hallinnoima 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 

2014-2020 tiedotushanke, jota toteutti luonto- ja 

ympäristöalan asiantuntija Aana Vainio yhteistyössä 

alueen muiden toimijoiden kanssa. 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
Kestävät kylät, hankenumero 10881 

3. Yhteenveto 
Kestävät kylät edisti luonto- ja ympäristöosaamista 

Aisaparin alueella keräämällä, tuottamalla ja 

välittämällä tietoiskuja ja uutisia, järjestämällä 

työpajoja ja demonstraatioita luonnon 

monimuotoisuudesta, ympäristönhoidosta, 

kestävistä toimintatavoista ja luonnossa 

harjoitettavista elinkeinoista & harrastuksista. 

Yhdessä etsittiin keinoja vähentää ympäristöön 

kohdistuvaa rasitusta, kun käytetään luontoa ja 

luonnonvaroja alueen hyödyksi. 

 

  

Lintutorni, Länsikylä Lehtimäki 

Verijärvi, Länsikylä Lehtimäki 
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4. Raportti 

4.1. Hankkeen tavoitteet 
a) Ylemmän tason tavoitteet 

Kestävät kylät oli paikallinen tiedonvälityshanke, joka 

vastasi yhteisölähtöisen kehittämisstrategian ”Merkki Päällä 

2020” tavoitteisiin. Strategian vision mukaisesti Aisaparin 

alue on vuonna 2020: Vahva – osaava, monipuolinen ja 

omavarainen, Vireä – asukkaat ja yhteisöt osallistuvat 

aktiivisesti alueen ylläpitoon ja uudistamiseen, Villi – 

uskallamme lähteä heikkojen signaalien perään, kokeilla 

uutta ja uudistaa vanhaa, Vehreä – luontoympäristöä 

arvostava ja älykkäästi hyödyntävä, vähähiilinen yhteisö. 

Tavoitteena oli edistää kestävää kehitystä alueella ja toimia esimerkkinä muille kestävän 

kehityksen käytännöistä. Hanke toteutti Aisaparin kehittämisstrategian kärkeä "Luonto ja 

luonnonvarat puhtaan ruuan, energian ja elinympäristön tarjoajina" sekä yhteistyön teemaa. 

Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteista hanke toteutti tavoitteita: 

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen tehostaminen sekä 

Luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen, vesistöjen tilan ja maatalouskäytössä olevan 

maaperän tilan parantuminen. 

 

Aisaparin alueen vetovoimaisuus perustuu selvitysten mukaan vahvasti luontoon ja 

maaseutumaisemaan. Alueelle muuttavat kokevat luonnon yhdeksi tärkeimmistä 

elementeistä, ja luontomatkailua kehitetään jatkuvasti. Luonto, ympäristö ja maisema ovat 

jokaisen käytössä ja jokamiehen oikeudella hyödynnettävissä, mutta kuka niistä huolehtii? 

Hanke välitti tietoa, jonka avulla maaseudun asukkaat, maanomistajat, matkailuyrittäjät ja 

päättäjät voivat parantaa luonto- ja ympäristöosaamistaan. Luonto-osaamisella 

tarkoitetaan tässä ymmärrystä luontoympäristön ylläpidosta. Se pitää sisällään tiedon 

ekosysteemien toiminnasta, monimuotoisuuden merkityksestä, ihmisen vaikutuksesta 

luontoon ja tämän vuorovaikutuksen ymmärtämisen. Ympäristöosaamisella tarkoitetaan 

ymmärrystä ihmistoiminnan ympäristövaikutusten synnystä ja hallinnasta. Käsite sisältää 

Poimulehti, luonnonyrtti 

Hirvijoen kesätulva, Kauhava 
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maisemavaikutukset, jätteet, energian 

tuotannon ja käytön sekä saastumisen. 

Luontoon ja ympäristöön liittyvä 

osaaminen on edellytys sille, että 

paikallinen kehittämistyö voi olla 

kestävää. 

 

 

Kolmas kestävyyden kannalta oleellinen 

taso on yhteistyötaidot. Yhteistyötä 

edellyttää niin ympäristönhoito kuin 

matkailun kehittäminenkin. On lisättävä 

tietoa siitä, ketkä luonnossa liikkuvat, kuka 

maiseman omistaa tai mitä taloudellisia 

merkityksiä näillä on. Vuorovaikutuksen 

parantaminen helpottaa hankkeiden 

suunnittelua ja toteutusta. Tärkeä osa 

Aisaparin kehittämisstrategian tavoitteita 

ovat luontoon liittyvät toiminnot ja 

elinkeinot, joihin liittyviä hankkeita ei kuitenkaan perinteisesti toteuteta kovin paljon. 

Tuomalla esiin luonto- ja ympäristöasioita ja niihin liittyviä mahdollisuuksia, voidaan 

aktivoida toimijoita toteuttamaan tarpeellisia hankkeita. Aisapari ry toteutti edellisen 

ohjelmakauden lopussa Yhteinen Ympäristö -tiedotushankkeen, jolla tuotiin esiin paikallisten 

toimijoiden mahdollisuuksia edistää ilmaston muutokseen sopeutumista ja luonnon 

monimuotoisuutta lähiympäristössään. Tuolloin tuotettu materiaali toimi myös Kestävät 

kylät -tavoitteiden edistämisessä. Kestävät kylät -hanke vei teemoja eteenpäin tuomalla 

niihin yhteistyön elementin: Miten yksittäisiä toimia toteutetaan yhteistyössä eri alojen ja 

toimijoiden kesken, ja miten suunnittelussa otetaan huomioon erilaiset näkökulmat. Lisäksi 

teemoihin liittyviä hyviä käytäntöjä kokeiltiin eri yhteyksissä ja näin tuotiin konkreettisesti 

esiin toimintamahdollisuuksia. 

b) Hankkeen tavoitteet 
Tiedotuksella parannetaan toimijoiden mahdollisuuksia käydä vuoropuhelua luonnon 

hyödyntämisestä, ympäristönhoidosta ja elinkeinojen kehittämisestä. Luonnon ja 

ympäristöasioiden arvostuksen lisäämiseksi hankkeen kautta tuodaan esiin tutkimustuloksia, 

hyviä käytäntöjä ja alueen vahvuuksia. Toimijoiden yhteistyötä ja ympäristöosaamista 

edistetään tuomalla esiin tietoa ja kestävän kehityksen mukaisia menetelmiä ja 

toimintatapoja. 

 

Energiajätteen pohjakuonasta puutarhakiveksi, Westenergy 

Väinöntalon maalauskökkä, 

Vasikka-aho Evijärvi 
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4.2. Toteutus  
a) Toimenpiteet 

 

Kestävät kylät tuotti 28 

julkaistua tiedotetta eri 

medioihin ja oli muutenkin esillä 

paikallislehdissä, 

nettiuutissivuilla, Aisaparin 

omissa tiedotteissa ja 

sosiaalisen median kanavilla, 

radiossakin ainakin pari kertaa.  

 

 

Kulttuuriympäristömme.fi -joulukalenterissa 23.12.2017 oli aiheena Aisapari ry:n työ 

kulttuuriympäristön hyväksi, mikä sekin on osaltaan kestävää kylätoimintaa. 

Rohkeasti eteenpäin – luonto, hyvinvointi ja 

matkailu -seminaarissa pohdittiin 49 

osallistujan voimin, miten luonto, hyvinvointi 

ja matkailu kytkeytyvät toisiinsa. Seminaarin 

päävieraana oli vuoden 2017 

matkailuhenkilö, Hotelli Punkaharjun johtaja, 

yrittäjä Saimi Hoyer, joka oman elämänsä 

esimerkein toi kattavasti esiin illan teemat.  

 

Alueella toimivista hankkeista Green Care tunnetuksi 

Etelä-Pohjanmaalla, Paikallistuntijat ja Outdoors 

Etelä-Pohjanmaa esittelivät ajankohtaisia toimiaan. 

Illan yhteenvedon teki Etelä-Pohjanmaan matkailu 

Oy:n toimitusjohtaja Seppo Saarinen.  

Blogikirjoituksia on luettavissa 33 kpl, blogissa on ollut kävijöitä yhteensä 2603, 

näyttökertoja 3605. Muutama toimittaja on luvan kysyttyään käyttänyt blogien sisältöä 

omien juttujensa pohjana. Eniten luettiin ”Turveturinaa”, johon Vapo Oy:n viestinnän ja 

yhteiskuntasuhteiden johtaja Ahti Martikainen viittasi omassa blogissaan, joka julkaistiin 

mm. Tekniikka& Talous -ja Talouselämä -lehdissä. Hankkeen blogissa esiteltiin alueen 

luontokohteita ja pohdittiin mm. luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemipalveluja, 

maatalousmaan ja maaperäeliöiden hoitamista, soita, turvetuotantoa, vesiensuojelua, tulvia, 

pohjavettä, vesistöalueita, kalastuskohteita, keruutuotteita, marjoja, sieniä, villivihanneksia, 

villan värjäystä luonnonväreillä, vieraskasvilajeja, kulttuurimaisemia, jääkauden jälkiä 

 

Saimi Hoyer 

Seppo Saarinen 

http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Joulukalenteri_2017/Luukku_23__Aisapari(45260)
https://luontomaisemaymparisto.wordpress.com/author/luontomaisemaymparisto/
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luonnossa, Green Care ’a, yhteisöllisyyttä, niityn perustamista, ulkoiluolosuhteiden 

vaalimista, kestävää kylätoimintaa, jätehuoltoa ja muovinkierrätystä.  

Uutena asiana hankkeessa demostroitiin 

sähköpyörää, jota oli mahdollista koeajaa 

kesän 2017 aikana 16 eri tapahtumassa.  

 

Hiilestystä eli biohiilen tuottamista risuista, 

oljista yms. orgaanisesta materiaalista 

demonstroitiin keväällä 2018 kolmessa eri 

tilaisuudessa. 

Sosiaalisessa mediassa jaettiin ja välitettiin 

runsaasti tietoa luonto- ja ympäristöasioista 

sekä osallistuttiin mm. Energiansäästöviikon, 

Hävikkiviikon, Jätevesiviikon ja Kestävän 

kehityksen viikon valtakunnallisiin tempauksiin.  

Tavoitteena olleita neljää kylätyöpajaa, joissa osallistujia olisi ollut 

yhteensä 60, ei saatu toteutetuksi sellaisenaan. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 

järjestettiin kymmenen Kestävän kylätoiminnan iltaa eli yksi jokaisessa alueen vanhassa 

pitäjässä. Osallistujia kestävän kylätoiminnan illoissa oli yhteensä 115. Myös eri tyyppisiä 

pienempiä kylien asukkaiden toiveiden mukaisia teematyöpajoja luonto- ja 

ympäristöaiheista järjestettiin lukuisia. 

Kaikkiaan hankkeen omissa ja yhteistyössä toteutetuissa aktivointitilaisuuksissa osallistujien 

lukumäärä oli yli 1200, joista 59 % naisia ja 41 % miehiä. Aiheina tilaisuuksissa olivat mm. 

vesiensuojelu, luonnon 

monimuotoisuus, 

keruutuotteet eli 

luonnonmarjat, -sienet, 

villivihannekset ja muut 

metsien potentiaaliset 

luonnontuotteet sekä 

villan kasvivärjäys, 

vieraskasvilajien hävittäminen, biohiili, jätehuolto, materiaaliviisaus, jokamiehenoikeudet, 

kestävä luontoliikunta ja -retkeily, alueen luontokohteet ja niiden markkinointi & ylläpito, 

luonnon hyvinvointivaikutukset, energiankäytön ja -tuoton vaihtoehdot, sähköpyöräily, 

yhteisöllisyys, kylätapahtumien järjestäminen ja kyläturvallisuus.  

Sähköpyörä, Electrobike 

JAMIympit & hiiletin, Mäenpää Kauhava 

Luonnonväreillä värjättyjä villoja, Mäenpää Kauhava 
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Energiakävely, Itäkylä Lappajärvi 

Luonnonyrttiretkellä, Kantolan kylä Kauhava 

Jättipalsami, vieraslaji 

Jättiputki, vieraslaji 
Lupiini, vieraslaji 
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Koska alueella toimii kolme eri 

jäteyhtiötä, jotka toimittavat jätteet 

kotiroskista eteenpäin kahteen eri 

suuntaan, järjestettiin kaksi retkeä 

roskien jäljille, toinen Vaasan 

(Westenergy Oy Ab & Stormossen) ja 

toinen Pietarsaaren (Ahlholmens 

Kraft, Oy Ekorosk Ab & Retro 

Kokkotyösäätiö) suuntaan. 

Paitsi jätehuollon toiminnan selvittäminen, 

retkillä oli myös oheisteemat: 

Energiansäästöviikolla järjestetyn retken 

aiheena oli energian säästyminen 

materiaaliviisaasti toimimalla. 

Joulun alla järjestetyn retken tavoite oli 

herätellä ajattelemaan aineettomia palveluja 

ja muita vaihtoehtoja materiaalien kulutuksen 

ja tavaroiden ostamisen sijaan. 

Yhteistyöverkostojen muodostumista tiedotushankkeen toiminnan tuloksena on vaikea 

todentaa ja osa vaikutuksista saattaa käydä toteen vasta hankkeen päätyttyä. Erityisesti 

Evijärven ja Ähtärinjärven suunnilla pyrittiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

vaikuttamaan vesiensuojelun tehostamiseen. 

Kestävät kylät korosti erityisesti 

kosteikkojen ja muiden 

vesiensuojelurakenteiden 

kunnostamisen ja rakentamisen 

tärkeyttä, johon maanomistajat ovat 

suhtautuneet positiivisesti muuallakin 

toiminta-alueella, mm. Lapuan 

Alanurmoon, Kauhavan Keskikuntaan 

ja Evijärven Kivijärvenkylälle annettiin 

neuvoja kosteikon perustamisesta ja 

hoidosta. 

Roskarallin osallistujia valvomossa, Westenergy 

Poltettavan jätteen joukkoon päätyneitä 

metalliesineitä ihmettelemässä, 

Westenergy 

Jätteiden lajittelukenttä, Oy Ekorosk Ab 

Lapuanjoki, Alanurmo Lapua 
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Järviseudun ammatti-instituutin luonto- ja 

ympäristöalan opiskelijoille löytyi 

hankevetäjän kierroksilla kyliltä hyviä 

ympäristönhoitokohteita, joita opiskelijat 

ovat käyneet toteuttamassa. He ovat jo mm. raivanneet Mäenpään uimarannan risukkoja 

Kauhavalla, CITO (Cache In, Trash Out) -tapahtuman harjoitteluna siivonneet roskia 

Kakkurijärven kalastuskohteella ja toteuttaneet CITO-vieraslajin kitkentätalkoot Kauhavalla. 

Pysy polulla -teemahankkeen yksi toimenpide on hankevetäjän edistämä Alajärven keskustan 

kuntoreitin luontopolun toteuttaminen Alajärven 4H-yhdistyksen ja Alajärven kaupungin 

liikuntapalvelujen yhteistyönä. 

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

suunniteltiin ja toteutettiin mm. Alajärven 

Luoma-ahon kylän yhteisöpuutarhan 

toimintaa.  

 

 

 

Kasvun ihmeet-tapahtumassa tuotiin esille paikallista 

lähiruokaa osana alkukesän valtakunnallista Avoimet 

kylät -tempausta. Yhteisöpuutarha ja lähiruuan 

esilletuominen saavat jatkoa tulevina vuosina. 

Geokätköille kartoitettiin koko alueelta useita kohteita 

ja kirjoitettiin ehdotuksia luonto- & ympäristösisällöiksi, 

jotka toimitettiin geokätköilijänimimerkille ”jamiympit” 

eli Järviseudun ammatti-instituutin luonto- ja 

ympäristöalan opiskelijoille ja opettajalle. He voivat 

aikanaan toteuttaa geokätköt kohteisiin, joissa kätköjen etsintä ei aiheuta ihmisille, 

ympäristölle ja luonnolle haittaa ja ne on helppo ylläpitää. 

Leader-rahoitteisille hankkeille tehtiin ”Hanketyötä kestävästi”-seinätaulu ohjaamaan 

ajattelua kohti kestäviä valintoja. Kylien kokoontumistiloille tehtiin yhdessä käyttäjien kanssa 

materiaaliviisauden ja käyttösääntöjen & turvallisuusasioiden seinätauluja. 

Kakkurijärvi, Sääksjärvi Vimpeli 

CITO-jättipalsamitalkoot, Pernaa Kauhava 

Luoma-ahon yhteisöpuutarha, Alajärvi 

 

Kasvun ihmeet, Lappajärvi 

https://aisaparikehittamishankkeet.files.wordpress.com/2016/05/av-hanketyc3b6tc3a4-kestc3a4vc3a4sti.pdf
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Aisapari ry / Kestävät kylät ja Thermopolis Oy 

tuottivat yhdessä neljän ympäristövideon 

sarjan. Järviseudun ammatti-instituutin 

datanomiopiskelijat kuvasivat videot. Kaksi 

luonto- ja ympäristöalan opiskelijaa 

näyttelivät & käsikirjoittivat videot tuottajien 

toiveiden ja ideointien pohjalta osana 

opintojaan. Yhtenä näyttelijöistä nähdään 

myös Aisaparin hallituksen puheenjohtaja. 

Hankkeessa on otettu huomioon kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat ja niitä on 

mahdollisuuksien mukaan noudatettu mm. minimoimalla paperitulosteiden käyttö, 

valitsemalla tarjoiluihin paikallisia lähi-, luomu- tai kasvistuotteita, käyttämällä kartonkisia 

kertakäyttöastioita, kannustamalla ympäristöystävällisyyteen toimistoissa mm. vähentämään 

turhaa valaistuksen käyttöä, sammuttamaan laitteista myös valmiustila, terävöittämään 

jätehuoltoa ja valitsemaan aineettomia palveluja tai lähituotteita lahjoiksi. 

Järviseudun ammatti-instituutin aikuisopiskelija kirjoitti Aisapari ry:n ympäristökäsikirjan 

hankevetäjän ohjauksessa näyttötyönään. 

Kestävien toimintatapojen mukaisesti on tehty paljon yhteistyötä alueella toimivien muiden 

hankkeiden ja yhteisöjen kanssa, verkostoja on hyödynnetty myös alueen ulkopuolelta. 

Kestävät kylät 2016 - 2018 Määrälliset tavoitteet Määrällisten tavoitteiden toteuma 

Julkaistun materiaalin lukumäärä 
(sis. verkkouutiset) 

Tiedotteet 20 kpl 
Blogit 20 kpl 

Tiedotteet 26 kpl 
Blogit 33 kpl, joista vähintään 6 kpl 

luontokohde-esittelyjä 

Tuettujen infotilaisuuksien 
lukumäärä 

Seminaarit 1 kpl / 30 
osallistujaa 

Kylätyöpajat 4 kpl / 60 
osallistujaa 

Seminaarit 1 kpl / 49 osallistujaa 
 

Useita yhdessä ja yksin järjestettyjä 
aktivointitilaisuuksia / osallistujia 1220   

Tuettujen esittelytilaisuuksien 
(demonstraatio) lukumäärä 

Demonstraatio 1 kpl 1. Sähköpyörä koeajettavana 16 
tapahtumassa kesällä 2017 

2. Hiilestys eli biohiiltä risuista 
kolmessa eri tilaisuudessa 

Yhteistyöverkostot Kaksi 
yhteistyöverkostoa 

1. Kasvun ihmeet 
2. Luoma-ahon yhteisöpuutarha 

3. Alajärven keskustan kuntoreitin 
luontopolku 

b) Aikataulu 
Hankkeen toteutusaika 1.1.2016 – 31.8.2018. 

c) Resurssit 
Hankevetäjä oli palkattuna 1.6.2016 – 31.5.2018. 

Kestävien toimintatapojen mukaista resurssiviisasta 

yhteistyötä muiden hankkeiden ja toimijoiden 

kanssa tehtiin mahdollisimman paljon. 

Ympäristövideoiden kuvaus, Alajärvi 

https://aisaparikehittamishankkeet.wordpress.com/2016/05/23/kestavat-kylat/
https://aisaparikehittamishankkeet.wordpress.com/2016/05/23/kestavat-kylat/
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d) Toteutuksen organisaatio 
Aisapari ry toteutti Kestävät kylät omana hankkeenaan. 

e) Kustannukset ja rahoitus 
Kestävät kylät oli 100 % hanketuella rahoitettu ja hankkeen kustannukset toteutuivat 100 %. 

Hankinnoissa on noudatettu julkisista hankinnoista voimassa olevaa lakia ja Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 vaatimuksia. 

 Hakemuksessa esitetyt hyväksyttävät 
kustannukset 

Hyväksytyt toteutuneet 
kustannukset (31.8.2018) 

Palkat 83 000,00 e  

Palkkiot 0 €  

Vuokrat 0 €  

Ostopalvelut 5 080,00 €  

Muut välittömät kulut 0 €  

Laskennalliset yleiskulut 19 920,00 €  

Vastikkeeton työ 0 €  

Kustannukset yhteensä 108 000,00 €  

Hankkeen tulot (vähennetään) 0 €  

Kustannusarvio yhteensä 
(ilman tuloja) 

108 000,00 €  

 

f) Raportointi ja seuranta 
Hankkeen toimenpiteiden toteutumista seurasi ohjausryhmä, johon kuuluivat: 

o Erkki Korpimäki Kauhavan luontoyhdistys Valokki ry 

o Heli Hämäläinen Järviseudun ammatti-instituutti 

o Kaija Hänninen Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry / Metsänomistajat  

o Riitta Koivukoski Suomen Metsäkeskus 

o Raimo Laurila Lakeuden luontokartoitus T:mi 

o Eeva Arpala Aisapari ry 

o Päivi Kultalahti Aisapari ry 

o Mervi Niemi-Huhdanpää Aisapari ry 

o Esa Isosaari Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Ohjausryhmä kokoontui hankeaikana neljästi: 16.8.2016, 30.3.2017, 14.9.2017 ja 12.4.2018. 

Puolivuosittain heinä- ja tammikuussa maksatuksen yhteydessä tehtiin toteutuneista 

toimenpiteistä lyhyt raportti Hyrrään. Hankevetäjä seurasi toimenpiteiden toteutumista, 

osallistujamääriä, mediatietoja ja muita seurannan kannalta oleellisia tietoja jatkuvasti.  

g) Toteutusoletukset ja riskit 
Hankkeen riskiksi ennakoitiin, että kohderyhmänä olevat kyläyhdistykset eivät lähde 

toteuttamaan työpajoja eivätkä osallistu muuten hankkeen sisältöön. Ympäristönhoito ei 

perinteisesti ole iso osa kyläyhdistysten toimintaa, joten aiheeseen liittyy uuden 

toimintatavan omaksumisen tarve. Työpajoja suunnitellussa muodossa ei toteutunut, mutta 

paikallisten kylä- tai muiden yhdistysten kanssa kylillä ja kylätapahtumissa, 

teematyöpajoissa, on keskusteltu kylien ympäristöasioista ja muista kestävän kehityksen 

teemoista, tutustuttu luonnon monimuotoisuuteen, ja tehty yhdessä kylien 
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kokoontumistiloihin materiaaliviisauden seinätauluja sekä käyttäjän ohjeita, jotka ohjaavat 

kestävällä tavalla toimimiseen ja sisältävät mm.  jätehuolto- & turvallisuusohjeita. 

Ympäristöasiat tulevat helpommin tutuksi, kun niitä käsitellään jonkun kiinnostavan 

aktiivisen tekemisen yhteydessä, siksi kylillä toteutettiin useita pienempiä teematyöpajoja. 

4.3. Yhteistyökumppanit 
Tiedotushankkeen yhteistyökumppaneina olivat mm. alueen asukkaat, maanomistajat, kylä- 

ja yhdistystoimijat, mediat, monet eri hankkeet, matkailu- ja muut yrittäjät, myös muualla 

kuin Aisaparin toiminta-alueella. Kaiken kaikkiaan yhteistyötä tehtiin yli sadan eri tahon 

kanssa. 

Ohessa Bubbl.us-mindmapeissa hankkeen yhteistyötahoja ryhmiteltynä. Lähimmät ja 

tärkeimmät yhteistyötahot ovat vihreissä ruuduissa, siniset ruudut edustavat taustalla 

toimivia yhteistyötahoja. Kaikkien ryhmien otsikot ovat mukana joka kuvassa vaalean lilalla 

pohjalla teknisistä syistä. Mediayhteistyökuviossa mukana myös pinkkejä ruutuja – näille 

median edustajille on lähetetty tiedotteita, mutta julkaisusta ei ole tietoa. 

 Kyläyhdistykset, nuorisoseurat, kylät 
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Hankeyhteistyö, aisapariverkosto 

Yritysyhteistyö 

Muut yhdistykset, järjestöt, säätiöt yms. 
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Mediayhteistyö 

Muita julkisia toimijoita 

tahojaulkiset tahot 

Luonto- ja ympäristöalan seminaarien, webinaarien, koulutusten, luentojen järjestäjiä 
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4.4. Tulokset ja vaikutukset 
Hankkeessa tuotettu materiaali on Aisaparin käytössä aktivointia ja neuvontaa varten 

hankkeen päättymisen jälkeen. Aisaparin kautta rahoitettavia hankkeita kannustetaan 

toimimaan kestävästi. Materiaali auttaa myös ympäristönhoitohankkeiden suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Energian säästämiseen opastavaa materiaalia on esimerkiksi Motiva’n 

kuluttajille suunnatulla sivustolla. Hankkeille tuotetussa materiaalissa kerrotaan 

ympäristötietoisista toimintatavoista toimistossa. Ympäristövideoissa kannustetaan energian 

ja veden säästämiseen, roskien lajitteluun, yhteistyöhön ja ympäristöä kunnioittaviin 

toimintatapoihin. Linkki videoihin. 

Aisaparin alueelle uutena asiana hankkeen toiminnassa oli hyvin 

vahvasti yhteisöllinen toimintatapa. Lisäksi uutta olivat 

sähköpyörän koeajomahdollisuus eri tapahtumissa ja 

hiilestysnäytökset eli biohiilen tuottaminen risuista yms. 

orgaanisesta materiaalista. Myös asukkaille tarjotut retket 

roskien jäljille olivat uutta toimintaa, joka toteutettiin yhdessä 

jätehuoltoketjun toimijoiden kanssa. 

Onnistunutta oli ratkaisu viedä kestävyysajattelua ihmisille tekemisen kautta. Ympäristötyö 

ei perinteisesti ole kylätoiminnan keskiössä, joten esimerkiksi ympäristösuunnitelmien teko 

Mediayhteistyö 

Kotikaski-

hiiletin 

https://aisaparikehittamishankkeet.files.wordpress.com/2016/05/hankkeiden-kestc3a4vyys.pdf
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/kuluttajien_energianeuvonta
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/kuluttajien_energianeuvonta
https://aisaparikehittamishankkeet.files.wordpress.com/2016/05/av-hanketyc3b6tc3a4-kestc3a4vc3a4sti.pdf
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ei varsinaisesti innosta kylien aktiivisia toimijoita, jotka yrittävät toteuttaa kaikille kyläläisille 

sopivaa mukavaa yhteisöllistä tekemistä. 

Onnistuneita olivat kaikki uusien asioiden demonstraatiot. Erityisesti roskaretket, joilla 

tutustuttiin jätehuoltoon aina kotiroskiksesta energiapolttoon asti ja linja-automatkojen 

aikana kuultiin opiskelijoiden esittämiä tietoiskuja ympäristöasioista, kirvoittivat kiitoksia 

vielä kuukausia retken jälkeenkin. 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
Kestävät toimintatavat otetaan kattavasti huomioon Aisapari ry omassa toiminnassa ja 

mahdollisuuksien mukaan hankkeiden osalta jo valintakriteereissä ja toteutuksen 

neuvonnassa. Hankkeiden osalta on oleellista miettiä, mihin kestävyyden osa-alueeseen 

toiminta voi vaikuttaa. Onko kyseessä sosiaalinen, ekologinen, taloudellinen vai kulttuurinen 

kestävyys. Kestävyyden kannalta mitattavissa olevia asioita onkin näkökulman ja toiminnan 

kannalta lukuisia, esimerkkejä on annettu Kestävän toiminnan -materiaalissa. 

Sosiaalinen kestävyys on myötäelämistä, 

yhteisöllisyyttä, oikeudenmukaisuutta, 

kohtaamista, inhimillisyyden ja 

humaaniuden huomioon ottamista 

kaikessa toiminnassa. Sosiaalisen 

kestävyyden mitta on ihmisten hyvinvointi 

nyt ja tulevaisuudessa. Hyvinvointia 

kuvaavat mm. ihmisten välinen tasa-

arvoisuus, riittävä toimeentulo, 

turvallisuus, viihtyvyys, perusoikeuksien 

toteutuminen, osallisuus ja vaikuttaminen, 

koulutuksen saatavuus, vastuullisuuteen 

kasvaminen, syrjäytymisvaaran väheneminen ja terveydenhuollon toimivuus. 

Ekologinen kestävyys pyrkii turvaamaan 

maapallon säilymisen elinkelpoisena 

sopeuttamalla kaiken toiminnan maapallon 

luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn. 

Ekologinen kestävyys turvaa biologista 

monimuotoisuutta ja ekosysteemien 

toimintaa. Hanketyössä ekologista 

kestävyyttä voidaan lisätä myös kaikella, 

mikä vähentää kulutusta ja edistää 

jätehierarkian toteutumista tai toimilla, 

jotka suojelevat luontoa, vähentävät 

ympäristökuormitusta ja säästävät 

luonnonvaroja. 

Taloudellinen kestävyys rakentuu mahdollisimman ekologiselle mutta tehokkaalle 

luonnonvarojen kulutukselle ja hyvinvoinnin tasaiselle jakautumiselle. Elinkaariajattelu kuvaa 

Lasten maatalousnäyttely, Jokikylä Evijärvi 

Jäteneuvontaa, Westenergy 

https://aisaparikehittamishankkeet.files.wordpress.com/2016/05/hankkeiden-kestc3a4vyys.pdf
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taloudellista kestävyyden perusajatusta luonnon ja 

elinkeinojen sopusoinnusta hyvin. Taloudellinen 

kestävyys liittyy hanketyössä mm. käytettävissä olevan 

teknologian kehitykseen ja siihen, kuinka paljon on 

halua ja mahdollisuuksia panostaa ympäristöä 

säästäviin teknologiaratkaisuihin. Toisaalta hankkeiden 

taloudellinen kestävyys syntyy myös alueen 

työllisyystilanteen paranemisesta.  

Kestävä kulttuuri hyväksyy erilaisuudet ja kunnioittaa 

kaikkien oikeuksia. Kulttuurisesti kestävä hanketyö 

vahvistaa osallisten kulttuuri-identiteettiä vaalimalla 

alueellisia ominaispiirteitä, kansanperinnettä, 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaita maisemia, 

rakennuksia ja elinympäristöjä, edistäen samalla myös 

erilaisten kulttuurien tuntemusta ja arvostusta. 

Kestävät kylät -hankkeen tuottamat materiaalit ovat 

käytettävissä ja jaettavissa sähköisesti 

yhteistyökumppaneille. Ympäristövideoita näytetään 

sopivissa tilaisuuksissa esimerkiksi väliaikaohjelmana. 

Aisapari ry:n Kestävän kehityksen yhteiskunta- ja 

kulttuuriympäristösitoumus uusitaan, nimitetään 

vastuuhenkilö, ja niihin sitoudutaan koko 

organisaatiossa. Ollaan esimerkkejä oman toiminnan kautta. 

Yhteiskuntasitoumuksessa toimijat yhdessä sitoutuvat 

edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja 

toiminnassaan. Kannustetaan yhteistyökumppaneita – yrityksiä, 

yhteisöjä, oppilaitoksia, kuntia, muita organisaatioita ja 

yksityisiä ihmisiä - tekemään Kestävän kehityksen 

toimenpidesitoumus tai liittymään sopivaan sitoumukseen. 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta kuvataan myös 

toteamuksella: ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Sitoumus 

haastaa osallistujat miettimään, toteuttamaan ja kehittämään oman organisaationsa 

toimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteellinen ja mitattava 

toimenpidesitoumus on oiva työkalu esimerkiksi yrityksen ja yhteisön oman toiminnan 

kehittämisessä. Toimenpidesitoumus sisältää tavoitteet, mittarit ja aikataulun, jotka 

sitoumuksen laatija asettaa itse. Kulttuuriympäristösitoumuksessa tavoitteena on kehittää 

omaa toimintaa paitsi kestävästi, myös kulttuuriympäristöstrategian tavoitteiden mukaisesti. 

Strategian tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti 

sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. 

Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa. 

Mahdollisessa jatkohankkeessa voitaisiin koordinoida ja organisoida lyhytkursseja, 

neuvontaa ja demonstraatioita tiiviisti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (yrittäjät, 

Kesämarkkinat, Vimpeli 

Lutti, Alahärmä Kauhava 

https://sitoumus2050.fi/commitment/aisaparin-alueen-kestaevaet-kylaet
http://www.ym.fi/kulttuuriymparistositoumus
http://www.ym.fi/kulttuuriymparistostrategia
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yhdistykset, hankkeet). Esimerkiksi kerran kuussa olisi isompi tempaus ympäristöasioista, 

luontokohteista tai vastaavasta aiheesta osallistujia aktivoiden.  Tempauksissa huomioitaisiin 

myös valtakunnalliset teemaviikot. Kyliltä ja asukkailta tulisi kysyä, mitä he haluaisivat tehdä 

alueen kestävyyden ja selviytymiskyvyn, resilienssin, parantamiseksi juuri nyt. Hankkeen 

tulisi olla avoin kaikelle uudelle perinteisten mallien ohella. Kestävyys ja resilienssi käsittävät 

valtavan laajan kirjon asioita arjen pienistä teoista, turvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä 

ympäristön- ja luonnonhoitoon, valtamerien suojeluun ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen, 

siksi hanke tulisi myös rajata järkevästi hallittavaksi kokonaisuudeksi. 

6. Allekirjoitus ja päiväys 

Kauhavalla 31.5.2018 

Mervi Niemi-Huhdanpää   Aana Vainio 

Mervi Niemi-Huhdanpää  Aana Vainio 

toiminnanjohtaja   Kestävät kylät 

 

Sähköpyörä Rantamajan 

lastentapahtumassa Kortesjärvellä 

Kestävän kylätoiminnan iltaa Ylihärmässä 


