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KIITOKSET

Kylätoimintaa koskevan tiedon saattaminen (väitös)kirjan muotoon
on hyvin henkilökohtainen projekti. Henkilökohtainen väitös(kirja)
on kuitenkin yhtä mahdoton, kuin henkilökohtainen kieli. Erikseen
en voi tässä kiittää kaikkia, jotka ovat toimineet tämän tutkimuksen
todeksi tulemisen puolesta. Kiitos Teille yhteisesti.

On kuitenkin enemmän kuin kohtuullista mainita ne henkilöt
ja paikat, joiden kanssa Toiminnan ajan tekeminen on ollut erityisen
läheistä. Suuri kiitos yhteisten Vähähaarassa ja Rämsöössä pidetty-
jen tilaisuuksien ahkerille ihmiselle. Yhteistyö vähähaaralaisten ja räm-
sööläisten kylätoimintaihmisten kanssa on ollut tärkeä tutkimuksen
onnistumisen edellytys, mutta samalla myös hieno kokemus. Erityi-
nen kiitos Toivo Hinkkaselle ja Arto Uusitalolle.

Käsillä oleva tutkimus muodostaa loppuluvun tutkimusohjelmaan,
jonka voi katsoa alkaneeksi vuonna 1986. Näin pitkäaikainen paneu-
tuminen kylätoiminnan tutkimiseen ei olisi toteutunut ilman professori
Lauri Hautamäen persoonallista tukea. Ilman häntä kylätoiminta olisi
jäänyt minulta tieteellisenä kysymyksenä asettamatta. Kiitos asian-
tuntevasta kriittisyydestä ja vuosia kestäneestä yhteistyöstä. Arvo-
kasta on myös ollut professori Seppo Siirilän asiantunteva tuki.

Suomen Akatemian luonnontieteellisen toimikunnan rahoitus loi
käytännön mahdollisuuden tutkimustyöhön. Innostava ilmapiiri teki
Tampereen yliopiston aluetieteen laitoksesta hyvän työpaikan. Hy-
västä meiningistä kiitos Teille, jotka tuntevat mistä on kysymys. Erikseen
kiitos apulaisprofessori Olli Kultalahdelle, yhdessä tekemisistä ja kon-
juktuurisista keskusteluista hallintotieteiden tohtori Timo Keski-Petäjälle
sekä yllyttävästä palautteesta dosentti Ossi Tuomelle.

Akateemiseksi opinnäytteeksi käsikirjoitus muotoutui tutkimuksen
tarkastajina toimineiden professori Yrjö-Paavo Häyrysen ja dosentti
Hannu Katajamäen asiantuntevan kommentoinnin myötä. Kannen
kuvan taiteili Pekka Vuori ja kuva-aukeaman taittoi Tapio Sandkvist.
Kiitos. Lopuksi haluan ilmaista kiitollisuuteni kustantajalle, joka ris-
kit tiedostaen on hyväksynyt teoksen ohjelmaansa.

Tämä kirja on omistettu niille, jotka tulevat sen lukemaan.

Tampereella 25.9.1994 Torsti Hyyryläinen
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I KYLÄTOIMINTA
TUTKIMUSKOHTEENA

Tarkastelen kylätoimintaa kulttuurihistoriallisesti kehittyvänä yhteis-
toiminnallisen luovuuden muotona. Kylätoiminnassa luovuuden kult-
tuuriset ja persoonalliset ulottuvuudet kutoutuvat ajassa ja paikassa
todentuvien tehtävien ja ongelmien ratkaisemisen kautta. Esittämässäni
tulkinnassa ihmisten yhteistyön lisäksi tulee merkitykselliseksi nii-
den persoonien panos, jotka tiedostivat historiallisen mahdollisuu-
den ja ryhtyivät näkemykseensä luottaen kulkemaan uutta tietä.

Kylätoiminnan syvä kulttuurihistoriallinen liikunta on nähdäkseni
keskeisiltä osiltaan suomalaisen talkootoiminnan muodonmuutosta.
Kylätoiminta liittyy siis pitkäjaksoiseen kehityskulkuun, satavuotiseen
yhteistoiminnan evoluutioon, jossa kyläyhteisöjen tuotannollinen yhteis-
työ on kehittynyt vastavuoroisesta talkootyöstä nykymuotoiseksi tal-
kootoiminnaksi. Toisaalta on perusteltua nähdä kylätoiminta aivan
erityisenä, tietyssä historiallisessa tilanteessa syntyneenä käytäntönä.
Näin ajateltuna suomalainen kylätoiminta syntyi 1970-luvun puolivälin
yhteiskunnallisten jännitteiden purkautumana, ja sillä on siten lähes
parikymmenvuotinen historiansa.

Kylätoiminnan olemassaolo on siis monitahoinen ja -rytminen
liike, kulttuurisesta liikunnasta persoonalliseen kokemiseen. Kylätoi-



minta on moniääninen kokonaisuus, jossa liikkuvat niin yksittäiset
henkilöt kuin paikatkin, toisaalta näkymättöminä, toisaalta tärkeinä
ja erityisinä voimina. Olen pyrkinyt ymmärtämään tätä kylätoiminnan
monitahoista rytmiä ja tekemään sen näkyväksi tämän tutkimuksen
sivuilla. Toiminnan aika on sekä historiallinen että persoonallinen.

TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Kylätoiminta on nykyään maaseudulla laajalti tunnettu, mutta itse-
näisenä tutkimuskohteena kylätoimintaa on analysoitu vähän. Erityi-
sesti tämä koskee teoreettisesti orientoitunutta perustutkimusta. Pi-
din siksi tarpeellisena toisaalta tarkastella kylätoiminnan alkuvaiheita
sekä toisaalta tutkia sen nykytilaa niin yleisesti kuin paikallisestikin.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on esittää perustellut vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

miten suomalainen kylätoiminta on syntynyt ja kehittynyt?

millainen on paikallisen kylätoiminnan kehitysdynamiikka?

Kylätoiminta kerrontana ja käytäntönä

Läpi tutkimuksen kulkee ajatus, että kylätoiminnan olemassaolo edel-
lyttää historiallisessa ajassa elävää käytäntöä ja kehittyvää kerrontaa.
Kylätoiminta on tekoja, kuvia ja merkityksiä. Oleellista on niiden toimin-
nallinen jännittyminen toisistaan. Toisin sanoen toiminnan kehitty-
vän kudoksen luova uusiutuminen perustuu siihen tapahtumiseen,
jossa tutut asiat ja teot saavat uusia muotoja ja merkityksiä, sekä tut-
tuja kohteita koetellaan toisenlaisin teoin.

Tutkimuksen kohteena oleva kylätoiminta on toisaalta kulttuu-
rihistoriallisessa tilassa kehittyvä toimintatapa, toisaalta monien merki-
tyksellisten ja alueellisesti erilaistuneiden tulkintojen elävä kokonai-
suus. Kylätoiminnan kerrontaa on luotu ja luodaan erilaisin välinein
ja motiivein niin kylissä kuin valtakunnallisissa seminaareissakin. Myös



näillä "ylikylällisillä" ulottuvuuksilla on kylätoiminnan kehityksen
kannalta tärkeä merkitys.

Paikallisesti kylätoimintaa kantavia puheita ja tekstejä tuotetaan
jatkuvasti mm. kylätoimikuntien kokouksissa, yleisissä kyläkokouksissa
ja erilaisissa yhteisissä tapahtumissa. Kirjallisen muodon kerronta on
saanut esimerkiksi kylälehdissä, -kirjoissa ja -suunnitelmissa. Kylätoi-
minnan symboleiksi on tehty kylä viirejä, -vaakunoita, -logoja, -mas-
kotteja ja -lauluja. Laajempaan tietoisuuteen kylätoiminnan kerrontaa
kantavat tiedotusvälineet, erityisesti paikallinen sanomalehdistö. Ky-
lätoiminnasta puhuminen ja kirjoittaminen on tärkeä osa kylätoimintaa.

Kirjoittamani tekstin asema ja erityisyys

Myös kylätoiminnan tutkijan tekstistä tulee osa kylätoiminnan kerron-
taa. Mutta mikä tekee nyt käsillä olevan tekstin erityiseksi? Tutkimuksen
erityisyys on sen rakentamisen tavassa. Ensinnäkin minulla on tut-
kijana ollut mahdollisuus selvittää kylätoiminnasta erilaisia puolia,
lukea erilaisia tekstejä, keskustella ja kuulla tarinoita sekä tässä ta-
pauksessa myös kokea kylätoiminnan todellisia tilanteita eri puolilla
Suomea.

Tutkimus kiinnittyy kuitenkin vain osaksi kylätoiminnan käy-
täntöön. Toinen tärkeä kiinnittyminen tapahtuu erityisesti tieteen opil-
listen käytänteiden suuntaan. Niihin liittyen olen tietyin perustein
valinnut sekä tutkimusmenetelmät että teoreettiset käsitteet. Tieteel-
liset käsitteet ja menetelmät ovat kulttuurisesti rasitettuja. Niillä on
oma historiansa ja suhteellisen vakiintuneet merkityksensä, jotka liit-
tävät tutkijan persoonalliset tulkinnat tieteelliseen keskusteluun ja
historiallisesti kehittyviin tulkintatapoihin. Käsillä olevan tekstin eri-
tyisyys muodostuu näin ajateltuna siitä positiosta, josta se on kirjoi-
tettu.

Tutkimukset eivät vain analysoi ja kuvaa, vaan myös luovat koh-
dettaan. Täsmällisemmin sanottuna tutkimustoiminta luo kohtees-
taan tietoa. Eli tässä tapauksessa liittyy sekä kylätoimintaa että alue-
tiedettä koskevaan tietoisuuteen sekä kantaa niitä omalla erityisellä
tavallaan. Tutkimuksen suhde kohteeseensa on luova myös toisella
tavalla: olen kahdeksan vuoden aikana ollut yhteydessä lukuisiin ky-
lätoiminnan aktiiveihin sekä osallistunut noin kahteenkymmeneen
kyläsuunnitteluprojektiin. Käytännön yhteys kylätoimintaan on oi-



lut tärkeä tutkimuksellisten ideoiden lähde. Tästä esimerkkeinä ovat
jo aiemmissa kenttätyön vaiheissa 1986 -1988 esiin nousseet yhteis-
työn ja yhteishengen käsitteet. Paikallisten kylätoiminta-aktiivien pu-
heissa ne toistuivat jatkuvasti eri yhteyksissä. Jälkimmäisestä käy-
tettiin myös nimityksiä kylähenki ja talkoohenki. Tämä puhe herätti
kysymyksiä, jotka teoreettisiin merkityksiin yhdistyneinä kantavat
myös tätä tekstiä.

TUTKIMUKSEN LÄHESTYMISTAPA JA AINEISTOT

Tutkimuksen näkökulma kylätoimintaan on alueelliseen kehittämi-
seen liittyvä. Järjestyneissä yhteiskunnissa alueellisella kehittämisellä
on institutionalisoituneet rakenteensa, suhteellisen vakiintuneet muo-
tonsa ja käytäntönsä. Alueellinen ulottuvuus on monisäikeisesti kietou-
tunut yleiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Määritelmällisesti aluepoli-
tiikka on julkisen vallan harjoittamaa maan eri osien tasapainoisen
kehityksen edistämistä. Alueellisen kehittämisen kriittinen ydin on
sen poliittisuudessa. Demokratian toimivuuden kannalta on oleel-
lista, miten kansalaiset osallistuvat alueellisen kehittämisen prosesseihin.

Alueellisten kehittämispyrkimysten toteutumisessa paikallisilla
toimijoilla on tärkeä asema ja merkitys. Erilaisten aluepoliittisten pon-
nistelujen tuloksellisuus on hyvin oleellisesti riippuvainen paikallis-
ten toimijoiden mahdollisuuksista omaksua uutta ja halusta sitou-
tua erilaisten tavoitteiden toteuttamiseen. Tässä tutkimuksessa kylä-
toiminta nähdään yhteiskunnallisen osallistumisen muotona, tarkoituk-
sellisena vaikuttamisena paikallisiin elinoloihin. Kylätoiminta liittyy
alueelliseen kehittämiseen juuri paikallisen osallistumisen kautta, mutta
sitä voi tarkastella myös itsehallintaisena toiminnallisuutena, kansa-
laisten omaehtoiseen talkootoimintaan perustuvana omien elinolo-
jen kehittämisenä.

Suomalainen kylätoiminta paikallisena kehittämisenä

Kylätoiminnan tarkasteleminen paikallisen kehittämisen näkökulmasta
perustuu sekä kylätoiminnan opillisessa että paikallisessa kerronnassa



esitettyyn kylätoiminnan toiminta-ajatukseen. Näiden tulkintojen muo-
toutumisen esittelen luvussa II. Yleisesti luonnehtien paikallinen kehit-
täminen on aktiivista yhteistoimintaa, joka suuntautuu yhteisesti ase-
tettuihin päämääriin. Uutta luovana se on osittaista tunkeutumista
tuntemattomaan, jolloin siihen liittyy aina ongelma: miten voidaan
tietää, johtaako uusi taantumiseen vai edistykseen. Edistymisen arvi-
oinnin kriteereitä voidaan asettaa lukuisia, mutta yleisesti voi sanoa,
että kehitys ymmärretään edistyksenä, kun toimijat kokevat lähenty-
vänsä positiivista mielikuvaa. Paikalliset kehittämispyrkimykset konk-
retisoituvat paikallisissa toimintatilanteissa.

Paikallinen kehittäminen edellyttää poliittisen tilan olemassaoloa.
Politiikka tulee välttämättömäksi, kun avautuu yhtä useampia teitä
kulkea. Poliittisessa tilassa valintojen perusteita tuotetaan luovasti myös
itse. Kylätoiminnan laajenevaa kehitystä tapahtuu vain siinä tapauk-
sessa, että paikallisten toimijoiden on mahdollista valita toisin ja he
myös tiedostavat sekä toteuttavat nämä mahdollisuudet. Tämä liit-
tyy paikalliseen itseohjaukseen, omien voimavarojen kontrolliin sekä
vallan paikallisiin muotoihin. Itseohjauksen kannalta oleellisin kysymys
on, pystyykö paikallinen kylätoiminta tuottamaan valintojen perus-
taksi omaa poliittista moraalikudosta.

Ymmärtävä toiminnan tutkimuksen metodologia ja tutkimusaineistot

Lähtökohtani mukaan kylätoiminta on kehittyvä yhteistoiminnallisen
luovuuden muoto. Eli ilmiö, jota ei voi esimerkiksi hyönteisen lailla
asettaa mikroskoopilla tutkittavaksi. Kylätoiminnan tutkijan tie on
siis toinen kuin entomologin tie. Valintani kuuluvat yleisemmin kult-
tuurintutkimuksen ja siinä erityisesti ymmärtävän toiminnan tutki-
muksen piiriin.

Ymmärtävä toiminnan tutkimuksen metodi on tarkoittanut pyrki-
mystä kommunikoida kylätoiminnassa mukana olevien ihmisten
kanssa jollakin ymmärrystä tuottavalla tavalla. Eli tavalla, jossa löytyy
tiettyyn yhteyteen jotakin uutta. Osa aineistosta onkin luotu yhteis-
työssä kyläläisten kanssa sekä tietyin osin myös analysoitu yhdessä.

Tutkimuksen empiria muodostuu keskenään erilaisista osista.
Se jakautuu valtakunnalliseen tausta- ja tapauskohtaiseen erityisai-
neistoon. Suomalaisen kylätoiminnan synnyn ja kehityksen historial-
linen tarkastelu perustuu olemassaolevaan kirjalliseen ja tilastolliseen



aineistoon (luku II). Erityisen lähestymistavan (luku III) valinta sen
sijaan on perustunut siihen, että paikallisen yhteistoiminnan ymmär-
tämisen kannalta oleellista tietoa oli mielestäni perusteltua etsiä juuri
teoreettisesti orientoituneella toimintatutkimuksen strategialla. Va-
lintani on ollut lähestyä paikallista kylätoimintaa todellisiin ongel-
manratkaisutilanteisiin osallistumisen tietä.

Käytössäni olleista valtakunnallisista tutkimuksista ajantasaisin
on Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa
1992 tehty, kaikille tiedossa oleville kylätoimikunnille osoitettu ky-
sely (Laurila 1993). Kylätoiminnan alkuvaiheita selvitin mm. Suomen
kunnallisliiton 1980 suorittaman kylätoimikunnille suunnatun kysely-
tutkimuksen tulosten perusteella. Kävin 454 lomakkeen aineiston uu-
delleen läpi poimien sieltä kylätoimikuntien toiminta-ajatusta määrit-
täviä tietoja (Kyläkysely-80).

Tutkimuksen erityisen empirian muodostavat tapauskohtaiset
aineistot. Ne ovat toimintatutkimuksen otteeseen soveltuvin menetel-
min erilaisissa tilanteissa joko täysin itse kerättyjä tai tutkimuskylien
keräämästä materiaalista edelleen jalostettuja. Tärkeimmät aineistot
ovat ryhmätöinä luotuja kirjallisia esityksiä, jotka liittyvät tapaus-
kohtaisesti kyläyhdistysten toimintaan. Tällaisia ovat niin Rämsöön
kyläsuunnitteluryhmän tuottamat yhteishenkeä käsittelevät ryhmätyöt
kuin Vähähaara-Seuran tilaisuuksissa tehdyt kylätoiminnan itsearvi-
oinnitkin. Tutkimuksen empiirinen tapausaineisto kattaa käytännöl-
lisesti katsoen koko sen ajan, jolloin kylätoimintaa on näissä yhdistyk-
sissä harjoitettu. Varsinaisesti tätä tutkimusta varten tein Vähähaaraan
14 ja Rämsööseen 22 kyläkäyntiä, joiden myötä syntyi uutta aineis-
toa sekä haastatteluina että ryhmätöinä. Tapausaineistoista laajin on
vähähaaralaisen kylätoiminnan julkisuuskuvan analyysissä käyttä-
mäni lehtileikeaineisto vuosilta 1982 -1992. Vähähaarassa tein lisäksi
kahdeksan teemahaastattelua. Tutkimuksen edistymisen, kyläkäynnit
ja muun yhteydenpidon Rämsööseen ja Vähähaaraan olen dokumen-
toinut kahteen tutkimuspäiväkirjaan (tpk-1 ja tpk-2). Esittelen aineistot
tarkemmin kummankin kylän kohdalta asiayhteydessään.

Osa aineistosta on luotu toimintatilanteissa, joissa etsittiin rat-
kaisuja käytännön ongelmiin. Esimerkiksi yhteishenkeä koskevia tul-
kintoja kartoittaneet tehtävät liittyivät Rämsöön kyläkäsikirjan, eli kylä-
suunnitelman laadintaan. Yhteishengen ylläpitäminen nähtiin keskei-
seksi osaksi kylän kehittämisen strategiaa. Yhteishengen tarkastelu
tarkentuu siis rämsööläisen kokemuksen kautta ja heiltä saaduin esimer-



kein. Myöskään Vähähaara-Seuran itsearvioinnit eivät olleet erillään
seuran omasta tilanteesta ja organisaation kehittämispyrkimyksistä.
Tiivistetysti sanoen tutkimuksen tapauskohtaista aineistoa voi nimittää
puhuvaksi empiriaksi. Puhuva empiria eroaa vastakohdastaan, mykästä
empiriasta oleellisimmin siinä, että sen määrittelyyn ja tulkintaan osal-
listuvat myös itse tutkimuksen kohteena olevat ihmiset.

Vähähaara-Seura ja Rämsöön kyläkerho tutkimuskohteina

1986. Siitä lähtien olen välillä tiiviisti, välillä etäisemmin seurannut
kylätoiminnan kehittämistyötä. Olen ollut mukana molempien kyli-
en kehittämishankkeissa sekä tutkinut ongelmien muotoutumista ja
ratkaisuyrityksiä. Ongelmanratkaisuyrityksiin olen aktiivisesti myös
ottanut osaa erilaisten luovan ryhmätyön menetelmien vetäjänä. Aiem-
paan tutkimukseen liittyen olen tehnyt kyseisiin kyliin yhteensä 42
tutkimuksellista kyläkäyntiä (Hyyryläinen 1988).

Varsinaisesti tätä tutkimusta varten aloitin yhteistyön kyläyh-
distysten kanssa alkuvuodesta 1992. Ensimmäisissä neuvotteluissa
sovimme, että Vähähaarassa keskityn talkootyön ja Rämsöössä talkoo-
hengen tarkasteluun. Rämsööläisten kanssa sovittiin lisäksi siitä, että
tutkimukseen nivoutuen tehdään Rämsöön kyläkäsikirjan (1987) tar-
kistus ja tavoitteiden uudelleenasemointi, eli ajantasaistetaan aiem-
min yhteistyössä toteutettu kyläsuunnitelma.

Vähähaara ja Rämsöö eivät tässä tutkimuksessa edusta määriteltyjä
ky la tyyppejä. Tapauksien ei myöskään ole tarkoitus edustaa mitään
kylätoiminnan ideaalia tai jollakin tavalla "oikeanlaista kylätoimintaa".
Valintani perustelut ovat hyvin käytännölliset: kun tarkoituksena oli
päästä kylätoiminnan paikallisen erityisyyden analyysiin, oli järke-
vää tutkia kylätoimintaa, jota tunsi suhteellisen pitkältä ajalta. Toi-
saalta näin pitkäjänteinen tutkimusote tuntui kiinnostavalta myös siksi,
että molempien yhdistysten monivuotinen kehitys oli alkanut saada
kiinnostavia toiminnan sisäistä muutosta ilmentäviä piirteitä.



1993

asukkaita

Äetsä

5480

Vesilahti

3231

1993

asukkaita

Vähähaara

133

Rämsöö

222

Kuvio l Tutkimuksen erityisen tarkastelun kohteena olevat paikat

Vähähaara sijaitsee 5500 asukkaan Äetsän kunnassa, noin 75 kilometriä
Tampereelta lounaaseen. Vähähaara ei ole kylä, vaan Nevon ja Veh-
kakorven kylistä sekä Kortejärvenmaan alueesta historiallisesti muo-
toutunut kulmakunta, jota on alettu kutsua yhteisellä nimellä. Vä-
hähaarassa ei ole kiinteitä peruspalveluja. Asutus on harvaa eikä selvää
kyläkeskusta ole. Vähähaara on ollut voimakkaan väestökadon maa-
seutua. Nykyään (1993) alueella on 40 taloutta ja 133 asukasta. Alku-
tuotannossa toimii 39% työikäisistä. Kylätoimintaa on Vähähaarassa
ollut vuodesta 1981.

Rämsöön kylä sijaitsee 3200 asukkaan Vesilahden kunnassa kä-
sittäen 222 asukkaan (1993) Ahtialan ala-asteen koulupiirin. Tampereelle
on matkaa noin 45 kilometriä. Peruspalveluista ovat jäljellä koulu ja
kauppa. Viimeisten kymmenen vuoden (1982 -1993) aikana Rämsöössä
on koettu raju rakennemuutos. Väkiluku on vähentynyt, mutta samalla
väestörakenne on nuorentunut, ja esimerkiksi alle kouluikäisten las-
ten määrä on viisinkertaistunut. Myös elinkeinorakenne on muuttu-



nut alkutuotannossa toimivien osuuden vähennyttyä puoleen. Ny-
kyään maatalouden piirissä työskentelee 25% ammatissa toimivasta
väestä. Esimerkiksi lypsykarjatilojen määrä on laskenut kahdestakym-
menestäneljästä kolmeen. Rämsöön kyläkerho on perustettu 1979.

Kyseisiä paikkoja voi nykyisessä tilanteessa yleisesti luonnehtia
monimuotoisiksi maaseudun asuinkyliksi (Katajamäki & Rajakallio
1993,29 - 30). Niin ansio- kuin asiointitoimintakin suuntautuvat pää-
asiassa lähikeskuksiin. Lähemmin tarkastellen Vähähaara ja Rämsöö
ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Molemmilla on omat historialliset
erityispiirteensä ja jatkuvasti kehittyvät sosiaaliset kudoksensa. Yh-
teistä on suhteellisen edullinen sijainti Pirkanmaalla. Toisaalta yh-
teiskunnan yleiset maaseutuun kohdistuvat muutosvoimat ovat vai-
kuttaneet molempien kylien ihmisten elämään hyvin konkreettisesti.
Usein myös tavalla, joka on tehnyt kyseenalaiseksi yhteisten ponnis-
telujen mielekkyyden. Tärkeä yhdistävä piirre on kuitenkin ollut se,
että kumpaakaan paikkaa ei jätetty, kun sen olemassaolo oli vaarassa.
Sekä Rämsöössä että Vähähaarassa kylätoiminta on kehittynyt laaje-
nevan kehityksen tietä.

TUTKIMUKSEN RAKENNE

Tutkimus jakautuu kahteen päälukuun. Luvut II ja III ovat sekä erillisiä
että sisäkkäisiä. Olen sijoittanut tapausaineistoa yleiseen esitykseen
havainnollistaakseni tärkeitä yleisen ja erityisen kohtaamisia.

Luvussa II tutkin suomalaisen kylätoiminnan kerronnan ja käytännön
syntyä, nykytilaa sekä kylätoiminnan tutkimusta. Kylätoiminnan syntyä
tarkastelen kahdesta suunnasta:

l) Yhteiskuntahistoriallisessa tarkastelussa hahmotan kylätoirninnan
syntyyn vaikuttaneiden kulttuurihistoriallisten kehityskulkujen pää-
piirteitä erityisesti vapaan kansalaistoiminnan muotoutumisen näkö-
kulmasta.



2) Vaikutuksenhistoriallisen tulkinnan kautta tarkastelen ensin suo-
malaisen kylätoiminnan opillisen ja valtakunnallisesti kantavan kerron-
nan kehitystä, sekä toiseksi kylätoiminnan paikallista tulkintaa. Suo-
malaisen kylätoiminnan yleispiirteiden jälkeen esittelen paikallisen
kylätoiminnan nykytilaa, toimintamuotoja ja viimeaikaisia kehitys-
piirteitä.

Luvun III erityisen tapausanalyysin teoreettisten apuvälineiden, toi-
minnan, luovuuden ja luottamuksen käsitteiden avulla tutkimuskohteeksi
jäsentyy kylätoiminnan paikallisen kudoksen kehitys. Se tarkentuu
edelleen omaehtoisen talkootoiminnan vähähaaralaiseen ja rämsööläiseen
tapausanalyysiin.

Tekstin keskeinen juoni kulkee kylätoiminnan kulttuurihistoriallisen
kehityksen tarkastelun kautta yhteistoiminnan käsitteeseen ja siitä
edelleen paikallisen talkootoiminnan erityisyyden tapausanalyysiin.
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II KYLÄTOIMINNAN
KERRONTA JA
KÄYTÄNTÖ

Modernilla suomalaisella kylätoiminnalla on erityiset toimintamuotonsa
ja niihin liittyvät merkitykselliset tulkintansa. Niitä uusinnetaan eri
tavoin ja motiivein niin kylien yhteisissä hankkeissa kuin valtakun-
nallisissa seminaareissakin. Kylätoiminta ei tapahdu vain kylissä, vaan
paikallisesta kylätoiminnasta voi teoreettisesti erottaa suomalaisen
kylätoiminnan opillisen ja valtakunnallisesti kantavan kerronnan.

1. KYLÄTOIMINNAN SYNTY

Kylätoiminnan kaltaisten sosiaalisten innovaatioiden kohdalla ei voi
osoittaa yksittäistä keksimistapahtumaa. Esimerkiksi kysymys, missä
perustettiin ensimmäisen kylätoimikunta, ei ole tutkimuksellisesti
kovinkaan kiinnostava. Lisäksi se voidaan esittää vasta jälkeenpäin,
eli kun sanalle kylätoimikunta on jo muotoutunut jokin ymmärrettävä
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merkitys. Perustellumpi, joskin retorisesti paljon tehottomampi on
toteamus, että kylätoiminnan synty perustuu tietyssä historiallisessa
tilanteessa yhteisesti tiedostetun mahdollisuuden yhteiseen todeksi
tekemiseen ja puhumiseen.

Kylätoiminnan syntyä edeltää sen mahdollistumisen tila. Uusi-
en näkemysten mahdollistuminen ei kuitenkaan itsestäänselvästi johda
uuteen toimintatapaan. Kylätoiminta syntyi, kun tietty kerronta ja
käytäntö leikkasivat kulttuurisessa tilassa merkityksellisesti toisiaan.
Tilanteessa, jossa uudet näkemykset kiinnittyivät konkreettisesti histori-
allisesti kehittyneisiin toimintatapoihin ja organisoitumisen muotoihin.

Tutkin kylätoiminnan mahdollistumista seuraavassa sekä yhteis-
kuntahistoriallisesta että vaikutuksenhistoriallisesta näkökulmasta. Tarkas-
telen ensin lyhyesti maaseudun ihmisten elämään vaikuttaneita muu-
toksia kansalaisten yhteiskunnallisen aktivoitumisen ajoista hyvin-
vointivaltion aikaan. Täsmennän erityisesti sitä 1970-luvun tilannetta,
jonka jännitteissä kylätoiminnalle avautui konkretisoitumisen mah-
dollisuus. Vaikutuksenhistoriallisen tulkinnan kautta vastaavasti ana-
lysoin erityisesti kylätoiminnan opillisen kerronnan muotoutumista.

YHTEISKUNTAHISTORIALLINEN TULKINTA

Suomalaisen yhteiskunnan varhaishistoria on maaseutuyhteiskunnan
historiaa. Elanto otettiin ihmistyöllä suoraan luonnosta, joka näin mää-
ritti niin ihmisyhteisöjen asutuksen paikkoja kuin tuotantomuotoakin.
Vuosisatojen kuluessa kylistä muodostui yhteiskunnan aluerakenteen
perusta. Luonnonolojen, tuotantomuodon ja maan omistuksen oh-
jaama kylärakenne kuitenkin vaihteli alueellisesti. Yleisesti luonnehtien
länsisuomalaiset kylät olivat 1800-luvulle asti tiheästi rakennettuja
talojen rykelmiä, kun taas Itä-Suomessa mm. kaskitalous oli vaikut-
tanut harvemman asutuksen muotoutumiseen, vaikka sielläkin asu-
tusta osaltaan kiinteytti kaskeamisen rinnalla harjoitettu karjatalous.
Länsi-Suomessa kylien kiinteyttä piti yllä sarkajakona tunnettu viljely-
alojen jakotapa, joka oli käytössä jo 1300-luvulta lähtien. Sarkajako
toimeenpantiin kruunun aloitteesta ja pääasiassa maaveron kanta-
mista helpottamaan, joskin se jätettiin kylien itsehallinnollisesta' to-
teutettavaksi. Pirkanmaalle sarkajako tuli 1500-luvun alussa. Sarkajaossa
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kylän yhteisesti aidattujen peltojen lohkot jaettiin kapeisiin sarkoihin.
Jokaisella talolla oli tavallisesti yksi sarka kussakin lohkossa. Sarka-
jako edellytti uudenlaisia yhteistyön muotoja, niin yhteisvainioiden
(vainiopakko) perustamista kuin vuoroviljelyäkin. Sekä vainioilla että
lohkoilla tehtävistä töistä oli yhteisesti sovittava, koska työt oli tar-
koituksenmukaista tehdä tiettyä suunnitelmallisuutta noudattaen.
Kyläkokouksissa neuvoteltiin aidanpidosta ja vaimolla suoritettavista
peltotöistä. Talkoilla oli keskeinen asema kaikessa työssä. Yhteistyötä
johti kylänvanhin ja sitä tehtiin joskus jopa useamman kylän kesken.
Kyläläisiä ohjattiin lakien ja opastettiin niin sanottujen kyläjärjestysten
avulla. (Jutikkala 1958, 11-82; Koppa 1979, 42 - 45; Katajamäki &
Kaikkonen 1991,18 - 22; Rasila 1993,43 - 45.)

Maatalouden tehostaminen oli tärkeä valtiovallan painotus, jota
1730 -1740 luvuilla tuettiin mm. viljelyalan laajentamista kannusta-
vin verohelpotuksin. Peltojen tuotantokyvyn lisäämiseksi myös vainio-
pakko sai virallisen vahvistuksen. Kyläjärjestykset vahvistivat kylien
merkitystä maaseudun aluerakenteen perusyksikköinä. Valtio laati
ohjeita kyläjärjestyksiä varten, ja päteviksi katsotut pitäjien viljelijät
saivat erityisiä valistus- ja hallintotehtäviä. Kyliin määrättiin valitta-
vaksi kylän vanhin, joka organisoi kylän töitä, piti kyläoikeutta ja valvoi
kyläjärjestysten noudattamista. Vähitellen tuli kuitenkin välttämättö-
mäksi koota sarkajaon pilkkomat maat kokonaisuuksiksi. Näin al-
koi 1700-luvun puolivälissä isojakona tunnettu uudistus, jossa sarkoja
yhdistettiin suuremmiksi lohkoiksi. Isojaon toteuttaminen eteni kui-
tenkin riitaisan verkkaisesti, ja oikeastaan vasta 1848 voimaan tul-
leella asetuksella isonjaon uudellenjärjestelystä (uusjako) saatiin uu-
distuksen tarkoitus toteutettua. Uusjaossa vainiopakko lopetettiin ja
tiiviit kyläryhmät hajautuivat. Uusjaon taustalla oli liberalistinen nä-
kemys, jossa korostui maataloustuotannon tehostaminen ja yksityinen
yritteliäisyys. Viljelyalojen hajautumisen myötä yksittäisen viljelijän
vastuu ja päätöksenteko korostuivat, ja näin perinteinen tuotannollinen
yhteistyö kyläläisten kesken väheni. Lapissa isojako toteutettiin sa-
moin periaattein myöhemmin. Saamelaisten keskuudessa maan yksi-
tyisomistuksen käsite oli kuitenkin tuntematon, ja uusi menettely muutti
perinteisiä elinkeinotoiminnan perusteita. (Jutikkala 1958, 241 - 259
ja 306 - 310; Koppa 1979,45 - 49; Katajamäki 1991,174 -175; Olkkonen
1988,533)

Isojaon ja uusjaon myötäisessä kehityskulussa kyläläisten elämä
ja yhteistyön muodot muuttuivat. Kylien merkitys väheni, niiden asu-
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tusrakenne hajautui ja mm. kyläjärjestykset poistuivat. Kylien itsehal-
linnon tilalle alettiin kaavailla uutta alueellisesti laajempaa hallintomal-
lia. Vuonna 1859 asetettiin komitea suunnittelemaan kunnallishallinnon
järjestelyä maaseudulla ja 1865 saatiin asetus kunnallishallinnon toteut-
tamisesta. Kuntien perustaminen oli historiallinen lähtökohta julki-
sen palvelutuotannon järjestämiselle ja kunnallishallinnon kehittymi-
selle. Samalla kuitenkin yksi kylä - kirkonkylä - alkoi nousta päätök-
senteossa ylitse muiden. (Katajamäki 1991,175; Jutikkala 1958, 311 -
312 ja 396-402)

Yksipuolinen ja suhteellisen tehoton maatalous ei vielä 1800-luvulla
pystynyt turvaamaan ravintoa kasvavalle väestölle. Suomessa koettiin-
kin 1867 -1868 katastrofi, kun kadon käytyä nälkään ja tauteihin me-
nehtyi lähes 10% kansasta. Nälkä ja työn puute panivat ihmiset liik-
keelle, ja seuraavina vuosikymmeninä muuttoliike suuntautui niin
teollistuviin kaupunkeihin kuin ulkomaillekin. Omavaraisuus nousi
ymmärrettävästi maatalouden keskeiseksi tavoitteeksi. Vuosisadan
lopulla tuotantoa monipuolistettiin ja uusia työvälineitä otettiin käyt-
töön. Vuodesta 1880 vuoteen 1910 peltoala lähes kaksinkertaistui. Maa-
seudun suuri aika oli koittamassa. Vuosisadan alussa Suomessa oli
itsenäisiä maanomistajia kuitenkin vain noin kolmannes maanviljelijä vä-
estöstä. Tuotannon ongelmia ei voitu ratkaista puuttumatta maan omis-
tussuhteisiin. Torppareiden ja mäkitupalaisten itsenäistymisen mahdol-
listi torpparilaki (1918), joka oikeutti vuokralaisen vuokranantajan
tahdosta riippumatta lunastamaan tilansa itsenäiseksi. Torpparivapau-
tus lisäsi talonpoikien määrää erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomen maaseu-
dulla. Vuoden 1922 laki maan hankkimisesta asumistarkoituksiin (Lex
Kallio) synnytti pientiloja vastaavasti erityisesti Itä-Suomeen. Maa-
seudun asuttamisen edistäminen ilmensi nuoren tasavallan agraari-
unelmaa, itsenäisen talonpoikaiston varassa elävää yhtenäistä kansa-
kuntaa. Maaseudulla oli paljon tekemätöntä työtä, ja alkutuotannossa
toimivien määrä nousi vuosisadan alun vuosikymmeninä yli kaksin-
kertaiseksi ollen enimmillään 1940-luvulla noin 1,2 miljoonaa. (Ju-
tikkala 1958,421 - 435; Olkkonen 1988,503; Katajamäki 1991,175)

Ylä-Satakunnassa syntyi 1200-luvulla kolme seurakuntaa: Sastamala,
Kyrö ja Pirkkala. Ensin mainittu jakautui myöhemmin Karkkuun ja
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Tyrvääseen. Pirkkalasta vastaavasti ilmeisesti vielä samalla vuosisa-
dalla erotettiin Vesilahti. (Rasila 1993, 39) Satakuntalaisesta Nevon
kylästä löytyy asiakirjamerkintöjä jo vuodelta 1250. Nevon Vehka-
korvesta löytyy maininta itsenäisenä kylänä 1540. Nevon, Vehkakorven,
Talan, Kaukon ja Tormilan kylät muodostivat aikoinaan Vähähaaran
jakokunnan. Isonjaon toteutuessa juuri Nevon ja Vehkakorven muo-
dostamaa pohjoista haaraa alettiin kutsua Vähähaaraksi. (Nummi 1990,
8-13)

Vähähaaran niin sanotuissa ryhmäkylissä talot oli rakennettu yhtei-
selle, melko pienelle tontille. Tiivis rakenne kuitenkin hajautui ison-
jaon toteutuessa, kun osa taloista siirrettiin peltoalansa viereen. Myös
torppien perustaminen hajautti Vähähaaran asutusta. Isojako toteu-
tettiin Vähähaarassa vuosina 1775 -1795. Siinä Suurnevo ja Nevo yh-
distettiin yhdeksi kyläksi, ja talot saivat omistusoikeuden maahan,
jonka siihen saakka oli omistanut jakokunta. Tämä oli merkittävää
erityisesti siksi, että talojen omistaessa maat, ne saivat raivata uutta
peltoa ja saivat viljelyalan tuoton itselleen. Tämä loi taloille mahdollisuu-
den vaurastua sekä mahdollisti käytännössä torppien perustamisen.

Nykyistä Pirkanmaata vastaava alue kuului maamme torpparival-
taisimpiin seutuihin (Rasila 1993, 66). Vähähaarassa ensimmäiseen
Ketun talon Myllymäen torppaan kirjattiin asukkaat 1786. Uusia torppia
perustettiin hiljalleen, ja niin 1867 -1868 puolet Vähähaaran 352 asuk-
kaasta asui torpissa. Nälkävuodet kuitenkin koettelivat Vähähaaran
asukkaita ankarasti. Nälkä heikensi erityisesti lapsia ja vanhuksia.
Asukasluku aleni noina vuosina 56 hengellä. Torpista kuoli joka vii-
des asukas, eikä yksikään niissä tuona aikana syntyneistä lapsista saa-
vuttanut kahden vuoden ikää. Nälkävuosien jälkeen alkoi torppien
asukasluku jälleen kasvaa, ja 1890 niissä oli noin 200 asukasta. Torppari-
vapautuksen myötä kaikki Vähähaaran torpat lunastettiin itsenäisiksi.
(Nummi 1988,16 -18)

Kiertokoulu toimi Kiikan kunnassa vuodesta 1872 ja Vähähaara
muodosti oman koulupiirin. Vähähaaran kansakoulu aloitti toimintansa
1908. Vuosisadan alkuvuosikymmeninä Vähähaaran tilat alkoivat ko-
neellistua. Niittokone ja höyrykoneella toimiva puimakone olivat käy-
tössä 1910-luvun alkuvuosina. Samoihin aikoihin saatiin ensimmäi-
nen puhelin. Ensimmäinen leikkuukone oli hankittu jo 1918, ja muu-
tamaa vuotta myöhemmin otettiin käyttöön haravakoneet sekä van-
hat piikkiäkeet korvanneet tehdasvalmisteiset rullaäkeet. Vuonna 1925
Vähähaaraan saatiin sähkö. Tämän jälkeen myös puimakonetta alet-
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tiin käyttää sähkömoottorilla. Samoihin aikoihin alkoi muun maail-
man ääni kuulua kylän ensimmäisestä radiosta. Auto näkyi kyläkuvassa
vuodesta 1927. (Nummi 1990,11,100 -113)

Kansalaisyhteiskunta muotoutuu - kansa järjestäytyy

Autonominen Suomi oli 1800-luvun alkupuolella lähes täysin agraa-
rinen maa, jonka väestöstä noin 90% sai elantonsa maataloudesta.
Vapaata aatteellista järjestäytymistä ei laajassa mitassa varsinkaan
maaseudulla ollut ennen 1800-luvun puoliväliä. Vuosisadan vaihteen
Suomessa suuri osa kulttuurielämästä tapahtui kirkon ja valtion ulko-
puolisissa vapaamuotoisissa organisaatioissa. Erilaiset yhdistykset hoi-
tivat lähes koko paikallisen tason kulttuuritoiminnan, niin erilaiset
koulut, kirjastot, orkesterit, kuorot, tanssiseurueet, urheilun, teatte-
rin, esitelmät ja keskustelut, juhlat kuin erilaisten lehtien ja kirjallisuuden
julkaisemisenkin. Varsinainen järjestötoiminnan kukoistus alkoikin
vuosisadan taitteen jälkeen, jolloin myös maaseudun kehitystä sii-
vitti vireä joukko-organisoituminen. (Stenius 1977)

Valtion ulkopuoliset kansalaisten joukko-organisaatiot loivat niin
sanotun kansalaisyhteiskunnan toiminnallisen perustan. Ne edisti-
vät uuden tiedon ja taitojen omaksumista. Tietoisuutta kantavina ja
luovina kudoksina monilukuisilla järjestöillä oli tärkeä asema itses-
tään tietoisen kansakunnan muodostumisessa. Järjestöt toimivat sekä
yhteiskunnallisen eliitin keskinäisen että eri yhteiskuntaluokkien välisen
kohtaamisen kenttinä. Useilla järjestöillä oli kansainväliset esikuvansa
sekä yhtymäkohtansa aatteellisiin ohjelmiin.

Kansalaisyhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeäksi periaat-
teeksi nousi tasa-arvo: jotta ihmiset yleensä voisivat tehdä yhteisiä
aloitteita, heidän yhteistoimintansa oli välttämättä oltava jossain mie-
lessä tasa-arvoista. Suomessa tämä merkitsi ensin säätyläisten yhdis-
tymistä säätyrajat ylittäviin organisaatioihin. Tämän jälkeen tasa-ar-
voinen yhteydenpito tuli tehdä mahdolliseksi valtion ja kirkon välit-
tömän valvonnan ulkopuolella kaikkien täysi-ikäisten henkilöiden
kesken. (Alapuro & Stenius 1989,20) Sääty-yhteiskunnassa tällainen
laaja joukko-organisoituminen ja tasa-arvokäsitys eivät kuitenkaan
voineet toteutua nopeasti. Muutos tapahtuikin 1700-luvun loppupuo-
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lelta vaiheittain säätyrajat ylittävistä seuroista, veljeskunnista ja sala-
seuroista 1800-luvun alusta organisoituneiden niin kutsuttujen välitys-
organisaatioiden aikaan ja edelleen 1860-luvun lopulta voimistuneisiin
liberaaleihin kaikille kansalaisille avoimiin yhdistyksiin (Stenius 1987).

Tasa-arvoisuusperiaatteen toteutumisen esimerkkinä oli 1860-
luvulta lähtien levinnyt vapaaehtoisen palokuntatoiminnan aate.
Vuosikymmenen lopulta lähtien VPK-yhdistysten toimintaan liitet-
tiin sivistyksellisiä tavoitteita, joilla ei ollut mitään tekemistä tulipalojen
sammuttamisen kanssa. VPK-yhdistyksistä tuli vapaaehtoisen kulttuuri-
toiminnan tärkeimpiä järjestäjiä alemman kaupunkiväestön keskuu-
dessa. 1880-luvulla aate levisi voimakkaana myös maaseudulle, jossa
vuosikymmenen lopussa oli jo enemmän yhdistyksiä kuin kau-
pungeissa. Ne olivat edelläkävijöitä kirjastojen, kuorojen, orkesterei-
den ja teatteriryhmien perustamisessa. Yhdistysten kautta laajat
kansankerrokset oppivat muodollisesti tasa-arvoisen itsehallinnon peri-
aatteita ja niin sanottua yhdistystekniikkaa. Yhdistyksen korkein päät-
tävä elin oli yleiskokous. VPK-liikkeessä kiteytyi uusi liberaali käsi-
tys, että aatteellisen yhdistyksen tuli olla vastakohta yhtiöille ja puo-
lueille sekä luonteeltaan yleinen ja yleishyödyllinen. (Alapuro & Stenius
1989,32)

Suomen suurimmaksi valtakunnalliseksi kansalaisjärjestöksi
kehittyi nopeasti Kansanvalistusseura. Vuoden kuluttua perustami-
sesta (1874) sen asiamiesverkko kattoi lähes kaikki maan kunnat.
Kansanvalistusseura oli vanhanmallinen välitysorganisaatio, jonka
taustalla oli suomalainen puolue. Nämä kansallismieliset fennomaanit
olivat omaksuneet linjakseen epäpoliittisin tunnuksin tapahtuvan aat-
teellisen järjestötoiminnan. Seuran aloitteesta ja innoittamana saivat
alkunsa kaikille säädyille tarkoitetut sivistysseurat. Myös maaseutu-

juhlia. Laajan julkaisutoimintansa perusteella seuraa voidaan pitää
tärkeänä suomalaisuuden ideologisena keskuksena. Fennomaanien
johtohahmon, kansanvalistusseuran sihteerin ja Raittiuden Ystävien
puheenjohtajan A. A. Granfeitin mielestä joukkojärjestäytymisen piti
olla epäpoliittista, kansakuntaa yhtenäistävää sekä sivistyksellistä.
Hänen visiossaan Kansanvalistusseuralle oli varattu yhdistystoiminnan
valtakunnallisen keskuksen osa, jollaisena se olisi toteuttanut sivis-
tyneistön johtoaseman yhteiskunnassa. Seura ei kuitenkaan onnis-
tunut vastaamaan kasvavien keskiryhmien, työväestön ja maaseu-
dun tilattoman väestön yhteiskunnalliseen aktivoitumiseen, ja jäi
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vuosisadan vaihteessa syrjään poliittisesta liikehdinnästä sillä seu-
rauksella, että sen kannatus alkoi hiipua. (Liikanen 1989)

Yhteiskunnallisten uudistusten vaatimukset kasvoivat 1880-lu-
vulla erityisesti kaupungeissa. Maaseudulla järjestötoiminnan politisoi-
tumiseen suhtauduttiin kuitenkin varauksellisemmin, jopa torjuvasti.
Maaseudulla avautuikin mahdollisuus perinteisemmälle "epäpoliit-
tisia" tavoitteita palvelevalle sivistykselliselle ja ammatilliselle organi-
soitumiselle. Näin muotoutui yleinen perusta sekä paikallisesti am-
matillis-teknisiin neuvontatehtäviin keskittyneille maamiesseuroille
että mm. alkiolaiselle nuorisoseuraliikkeelle, joka levisi nopeasti samoi-
hin aikoihin perustettujen kansalaisopistojen tuella. (Alapuro & Ste-
nius 1989,35 - 36)

Taulukko l
Nuorisoseurojen lukumääräinen kehitys 1893 -1938

vuosi
1893 1897 1900 1907 1911 1915 1919 1922 1925 1930 1935 1938

67 125 247 588 795 935 1276 1277 1296 1348 1358 1312
lukumäärä

Lähde: Ripsaluoma & Mäki 1945,186

Nuorisoseuraliike oli Alkion määritelmän mukaan alusta loppuun
valistusliike, jonka keskeisenä pyrkimyksenä oli siveellisen elämän-
tavan juurruttaminen suomalaisen nuorison keskuuteen. Nuorisoseuran
tuli "olla ruumis, jonka jäsenistön muodostavat seuraan liittyneet ih-
miset ja sielun näissä jäsenissä vallitseva siveellinen henki." (Alkio
1923,254)

Vuosisadan alussa joukkojärjestöjen jäsenmäärät lisääntyivät huo-
mattavasti. Aluksi hallituksen valvonta kiristyi ja yhdistymisvapautta
rajoitettiin. Suurlakko vuoteen 1905 mennessä liikehdintä oli kuiten-
kin laajentunut ennennäkemättömiin mittoihin ja näennäinen epäpo-
liittisuus oli työntynyt syrjään. Vähitellen kävi selväksi että järjestäy-
tyminen oli muuttanut luonnettaan mm. modernien puolueiden
muotoutumisen myötä. Vanhojen järjestöjen toimintaa koskevat rajoi-
tukset poistettiin ja yhdistymisvapaus säädettiin perustuslain muo-
dossa 1906. Laki, jolla tätä vapautta käytännössä säädeltiin, tuli kui-
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tenkin voimaan vasta 1919. Kaupunkien ja maaseudun organisatorinen
yhteys oli historiallisesti rakentunut eri yhdistysten välittämänä. Työ-
väenliikkeellä oli läheiset yhteydet erityisesti raittiusliikkeeseen, joka
sai uudenlaisen ulottuvuuden 1890-luvun lopussa, kun sen johto siirtyi
työväenliikkeen miehille. Maaseudulla työväenyhdistysten verkosto
ja työväentalojen tilaisuudet vetivät väkeä aatteen piiriin. Näin oli
olemassa organisatorinen perusta sille, että 1917 vallankumouksellisessa
tilanteessa maatyöläisten ja torpparien tyytymättömyys saattoi juuri
työväenliikkeessä sulautua teollisuustyöläisten pyrkimyksien kans-
sa. (Alapuro & Stenius 1989,39 - 49; Haapala 1986,185; Alapuro 1994)

Vallankumouksen aika rapautti nuoren kansallisvaltion rakenta-
misen projekteja kuten myös kansalaisyhteiskunnan toimintoja. En-
simmäisiin enteellisiin vakaviin yhteydenottoihin lukeutuu heinäkuussa
1917 satakuntalaisen rintapitäjän Huittisten meijerillä puhjennut
kahakka (Alapuro 1994,11). Vuoden 1918 sodan rintamalinja muotou-
tui nopeasti niin, että maatalousvaltaisesta Etelä-Pohjanmaasta tuli
valkoisten ja teollistuneemmasta Pohjois-Hämeestä punaisten tukialue
(Rasila 1993,99). Itsenäinen Suomen syntyvaiheet olivat inhimillisesti
katsoen äärimmäisen tuskallisia.

Modernisoituva yhteiskunta ja osuustoiminnan kehitys

Vuosisadan vaihteen vuosikymrneninä Suomen talouselämä kapitalisoi-
tui, poliittiset puolueet voimistuivat, demokratia, sosiaalipolitiikka
ja hallinto kehittyivät. Vaikka suurin osa ihmisistä edelleen eli ja työsken-
teli maaseudulla, niin kaupungistuminen ja teollistuminen merkitsi-
vät syvältäkäyvää muutosta kohti uutta (modernia) yhteiskuntaa, jossa
myös maaseudun yhteiskunnallinen asema oli muuttuva.

Kaikkiaan maatalous oli sovitettava modernin kapitalismin hen-
keen, markkinoihin ja rahatalouteen. Maatalouteen kohdistui kasvavia
tehokkuuden vaatimuksia, mutta myös kehittämistoimia, joiden seu-
rauksena peltoala lisääntyi, työvoima kasvoi, tuotantoteknologia ja
osaaminen kehittyivät sekä yhteistyön muodot uudistuivat. Tähän
liittyen erääksi vuosisadan vaihteen merkittäväksi sosiaaliseksi inno-
vaatioksi kehittyi osuustoiminta. Osuuskunnat olivat modernin yh-
teistoiminnan ilmentymiä, taloudellisen ja aatteellisen yhdistyksen
yhdistelmiä.

19



Tuotannollisen yhteistyön varhaisina muotoina voidaan pitää kol-
lektiivisia järjestelmiä, joissa työ tehtiin tiettyä työnjakoa noudatta-
en ja sen tulos jaettiin yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Näistä
aina 1600-luvulta kehittyneistä yhteisöistä vieläkin toiminnassa olevina
esimerkkeinä voi mainita nuottakunnat ja Lapin paliskunnat. Myöhem-
min merkittäviksi tulivat esimerkiksi erilaiset työliitot, yhteismyllyt
ja kaskiyhtiöt. Osuustoiminnan oli mahdollista kiinnittyä näihin yhteis-
työn perinteisiin muotoihin. Ilmeisen tärkeitä olivat kuitenkin myös
ne tasa-arvoisen kanssakäymisen periaatteet, joita yhdistyksissä ol-
tiin 1800-luvun lopun vuosikymmeninä opeteltu. Kaikkiaan osuus-
toiminnan ideoiden oikea-aikainen kiinnittyminen olemassaolleeseen
taitoisuuden ja tietoisuuden varantoon oli merkittävä tausta liikkeen
valtaisalle menestykselle. Osuustoiminnallisen yrittäjyyden omaksu-
minen oli mahdollista, kun riskien hallinnan kannalta oleellisten luot-
tamuksen suhteiden rakentamiselle oli jo perinteitä. Osuuskunnista
tuli kehittyvän talouden subjekteja.

Osuustoiminta-aate oli ollut esillä Suomessakin jo 1840-luvulla,
mutta ensimmäiset osuustoiminnalliset kokeilut tehtiin pari vuosikym-
mentä myöhemmin. Niin sanottuja esiosuuskuntia muodostettiin 1800-
luvun lopulla, ja esimerkiksi 1890-luvulla perustetuista esiosuuskau-
poista joka toinen sijaitsi maaseudulla, pääosa Pohjanmaalla. Kaik-
kiaan esiosuuskunnalliset hankkeet jäivät kuitenkin hajanaisiksi ei-
vätkä tavoittaneet suuria joukkoja. (Mauranen 1989,176 -180)

Osuustoiminta oli toisaalta taloudellista yhteistoimintaa, jonka
kautta kansa harjaantui rahatalouteen, toisaalta kansallisesti merkittävä,
vahvasti poliittisessa tilanteessa kiinni oleva aatteellinen liike. Erityisesti
helmikuun 1899 manifestin synnyttämässä epävarmassa ja uhkaa-
vassa tilanteessa osuustoimintaliike yhdisti suomalaisia. Tuona sa-
mana vuonna maaseutuväestön elinoloja ja osuustoimintaa edistä-
mään perustettiin Pellervo-Seura, joka tähtäsi heti alussa valtakun-
nalliseksi. Toisaalta seuran neuvojat opastivat paikallisia ihmisiä käytän-
nön ongelmissa, toisaalta seura keskitetysti ohjasi toimintaa ja organisoi
alueellista järjestäytymistä. Yliopistoväellä oli seurassa näkyvä sija.
Liikkeen keskeinen hahmo ja tekstien luoja oli yliopistomiehenä ja
käytännön agraaripoliitikkona tunnettu Hannes Gebhard (1864 -1933).
Hän oli tutustunut osuustoimintaan Saksassa ja saanut vaikutteita
erityisesti Verein fur Sozialpolitik -yhdistyksen piiriin kuuluneilta tut-
kijoita (Gebhard 1895 ja 1899). Vuonna 1901 säädetyn osuustoimintakin
jälkeen Suomeen alkoi kiihtyvällä vauhdilla syntyä erilaisia pienosuus-
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kuntia: osuuskassoja, -meijereitä, -kauppoja sekä hankinta- ja yhteistyö-
osuuskuntia. Maamiesseuroilla oli hyvin läheiset yhteydet osuustoi-
mintaan ja niiden kautta maalaisväestöä käytännönläheisesti opastettiin
osuustoiminnan pariin. (Mauranen 1989,177 -180; Alapuro & Alestalo
1992, 86 - 88)

Osuuskunta-aatteen leviämisen myötä paikallinen kirjo laajeni.
Osuuskunnan nähtiin soveltuvan monenlaisiin toimintoihin, ja niin
perustettiin mm. erityisiä sähkö- ja telefooni-, sanomalehti-, asunto-,
rakennus-, turvepehku-, sonni-, kalanmyynti-, laivanlastaus-, silta-
ja höyryveneosuuskuntia. Osuuskassojen jäsenistä suurin osa oli köyhää
väkeä, maaseudulla tilallisia ja torppareita. Vaikka 1908 tienoilla ke-
hitys pysähtyikin ja monia osuuskuntia jouduttiin lopetettamaan, niin
muutaman vuoden kuluttua jäsenmäärät kääntyivät taas nousuun.
Vuonna 1915 joka neljäs lehmä oli osuusmeijerin jäsenen navetassa
ja osuuskauppaliike oli levittäytynyt yli koko maan. Voimakkainta
osuuskauppatoiminta oli vilkkaan taloudellisen toimeliaisuuden Vii-
purin läänissä. (Mauranen 1989,180 -185)

Osuuskauppaliike hajosi rintamalinjoiksi 1916. Viljelijät perus-
tivat vuotta myöhemmin etujärjestökseen maataloustuottajien kes-
kusliiton (MTK). Maaseudun ihmisten poliittinen voima kanavoitui
suurimmaksi osaksi Maalaisliiton kautta. Siitä tuli vuoden 1929 vaa-
leissa eduskunnan suurin puolue. Osuustoiminnan laajeneminen jatkui
aina 1930-luvulle saakka, jolloin Suomessa toimi vielä noin 5500 osuus-
kuntaa. Vuosikymmenien kuluessa sen kansanliikkeen luonteinen
perusta alkoi kuitenkin institutionalisoitumisen myötä hapertua. Suur-
ten osuusliikkeiden liiketaloudelliset strategiat työntyivät aatteelli-
sen perinteen ohi ja laitokset etääntyivät jäsenistöstään.

Uudisraivauksesta agraarimaaseudun hiipumiseen

Itsenäistymisen jälkeisinä vuosikymmeninä maaseutua kehitettiin lain-
säädännön ja julkisen talouden panoksin. Maatalous oli tärkeä sisä-
politiikan alue. Maatalouspolitiikassa korostuivat elintarvikeomavarai-
suuden ja tehokkuuden tavoitteet. Omavaraisuuteen pyrittiin pelto-
alaa lisäämällä. Uutta peltoa raivattiin vuosina 1920 -1939 keskimäärin
32 500 hehtaaria vuodessa. Maatalouden tuotantorakenteen perustaa
tuettiin asutuspoliittisin keinoin. Torpparilain (1918) ja Lex Kallion
(1922) jälkeen säädettiin vuonna 1936 asutuslaki, joka jäi kuitenkin
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vaikutuksiltaan vähäiseksi lain toteuttamisen keskeytyessä talvisodan
syttymiseen. Vaikutuksiltaan merkittäväksi sen sijaan muodostui sodan
jälkeen säädetyn maanhankintalain mukainen asutustoiminta. Talvi-
ja jatkosodassa pysyvästi menetetyiltä alueilta muualle Suomeen joutui
siirtymään noin 12% kansasta. Tämä siirtoväki asutettiin ensin pika-
asutuslain (1940) ja sodan loputtua maanhankintalain (1945) perus-
teella muodostetuille tiloille ja tonteille.

Asutustoiminta oli pääosin julkisen vallan ohjaamaa ja rahoit-
tamaa, erityisesti elintarvike- ja asuntopulan ratkaisemiseen kohdis-
tunutta sosiaalipolitiikkaa. Ensisijaisena tavoitteena oli luoda puit-
teet siirtoväen ja rintamamiesten asuttamiselle, mutta myös turvata
väestön perustarpeet, parantaa vuokraviljelijöiden ja maatyöväestön
asemaa sekä lievittää velkaantumisongelmia. Asutustoiminnan suunnit-
telun taustalla oli vielä suurelta osin agraarinen Suomi-kuva, itse-
näisistä perheviljelmistä koostuva tuotanto- ja haja-asutusrakenne.

Sodanjälkeinen asutuspolitiikka oli jatkoa ennen sotia harjoitetulle
politiikalle. Yhteiskunnan modernisoitumiskehityksen vaikutuksia,
tuotantoteknologian kehitystä ja elinkeinorakenteen muutosta ei tuol-
loin haluttu ottaa huomioon eikä kehitystä toisaalta myöskään osattu
täysin ennakoida. Maanhankintalaki oli rakennepoliittinen väline, jonka
avulla julkinen valta merkittävällä tavalla ohjasi aluerakenteen kehitystä.
Maataloustuotannon vakautta ja tehokkuutta lisättiin peltoalaa kasvatta-
malla, vaikka toisaalta kyllä tiedettiin, että tilakoon pienenemisen myötä
asutustoiminta vaikuttaa haitallisesti tuottavuuteen. Sosiaalipoliittisia
myönteisiä vaikutuksia pidettiin kuitenkin suurempina kuin tuotan-
nollisia ja muita haittoja.

Maanhankintalain mukainen asutustoiminta käynnistyi nope-
asti. Lain mukaisia asutustiloja perustivat erityisesti perheelliset rin-
tamamiehet ja siirtoväki, jonka osuus oli 36 % tiloista. Pääosa siir-
toväestä asutettiin haja-asutusalueille, mutta valtaosalla heistä oli jokin
muu kuin maanviljelys päätoimeentulon lähteenä. Varsinaista maa-
taloussiirtoväkeä asutettiin 230 000 henkilöä, joista 95% oli luovetusta
Karjalasta. Maa-aloja lohkottiin ensisijaisesti ja pääosin valtiolta, yh-
teisöiltä, säätiöiltä ja vastaavilta sekä vasta toissijaisesti suurien ja kes-
kisuurien tilojen päätoimisilta viljelijöiltä. Vuoden 1947 loppuun men-
nessä asutustoimintaan oli saatu yli miljoona hehtaaria maata ja kaksi
vuotta myöhemmin siitä oli 90% käytössä. Ensin käytettiin parhaat
alueet ja sitten siirryttiin heikommin tuottaville maille, jolloin myös
lähes kokonaan uudisraivauksella tuotantokuntoon saatavien, niin
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sanottujen kylmien tilojen perustaminen lisääntyi. Asutustoiminta rasitti
valtiontaloutta erityisesti 1940-luvun viimeisinä vuosina, jolloin nii-
den menojen osuus oli 2,7% bruttokansantuotteesta. Suurimman yk-
sittäisen menoerän muodostivat rakennustyöt. Viljelys-, asuntovilje-
lys-, kalastus-, asuntotiloja sekä asuntotontteja muodostettiin kaik-
kiaan noin 100 000. Päätoimiseen viljelyyn tarkoitettuja tiloja näistä
oli 30%, osapäivätoimiseen 15% ja pelkästään asumiseen tarkoitettuja
55%. (Tykkyläinen & Kavilo 1991, 30 - 93)

Infrastruktuurin uudisrakentamiseen kohdistui ihmisten oman
työn lisäksi valtion mittava taloudellinen panostus. Rakennusten ja
teiden rakentaminen lisäsi osaltaan maaseudun työllisyyttä. Esimer-
kiksi sodassa lähes täysin tuhoutuneet alueet Pohjois-Suomessa oli
jälleenrakennettava. Asutustoiminta vaikutti merkittävällä tavalla ra-
kennuskannan muodostumiseen erityisesti haja-asutusalueilla. Aluera-
kenne hajautui, mutta kylissä kehitys näyttäytyi uusien ihmisten mu-
kanaan tuomana muutoksena, jonka myönteisenä seurauksena kou-
lut saivat uusia oppilaita ja kaupat asiakkaita. Karjalaisen kulttuurin
ja muiden suomalaisten kulttuurien kohtaaminen oli jännitteinen mutta
myös kokonaisuutta rikastava tapahtuma. Paikalliseen yhdistystoi-
mintaan karjalaiset toivat uutta aktiivisuutta (Sallinen-Gimpl 1994,
245).

Viipurin läänin Pyhäjärven karjalaiset oli suunniteltu asutettaviksi
pääasiassa Satakuntaan (emt., 313). Näin myös Kiikan kunnan
Vähähaaraan tuli uusia asukkaita. Karjalaiset toivat kylään uusia
kulttuurisia piirteitä. Tämä vaikutti kylän elämään ja oli monille myös
sopeutumista vaativa muutos. Pyhäjärveltä "kohtalo heitti" Hinkkasen
perheen Vähähaaraan ensin vuonna 1941 ja lopulta vuonna 1944. He
asettuivat niin sanotulle perikuntatilalle kuuden muun perheen kanssa.
Maanviljelijä Matti Hinkkanen oli yhteiskunnallisesti aktiivinen ja
osallistui mm. Kiikan kunnallispolitiikkaan.

Maanhankintalain toimeenpano kesti noin 15 vuotta. Vuoden 1958
maankäyttölaki lakkautti maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan,
joskin asutustehtävien loppuunsaattaminen, kuten myös pellonraivaus
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jatkui aina 1960-luvun alkuvuosiin. Peltoala lisääntyi 1945 -1965 yh-
teensä 373 300 hehtaaria. Tilojen keskikoko pieneni asutustoiminnan
aikana selvästi. 1960-luvulla lopulta luovuttiin uusien viljelys- ja asunto-
viljelystiloiksi tarkoitettujen kylmien tilojen perustamisesta sekä valtion
palkkiovaroin tapahtuvasta pellonraivauksesta, ja painopiste siirtyi
olemassaolevien tilojen elinkelpoisuuden turvaamiseen. (Tykkyläinen
& Kavilo 1991, 79 - 80)

Vuosien 1945 -1958 asutustoiminnan merkityksen ymmärtämi-
nen edellyttää näiden toimien näkemistä osana itsenäisen Suomen
ensi vuosikymmenten yhteiskuntapolitiikkaa. Itse asutustoiminta oli
historiallisessa tilanteessa monin tavoin perusteltavissa oleva vält-
tämättömyys. Siirtoväen asuttaminen ja sodasta kärsineiden autta-
minen uuden elämän alkuun oli kansallinen kunnia-asia. Asutus-
tehtävästä suoriuduttiinkin hyvin ja sillä oli myös maaseudun toi-
mintoja vilkastuttava vaikutus. Myönteiset vaikutukset jäivät kuitenkin
kokonaisuuden kannalta lyhytaikaisiksi, sillä samalla oli luotu asu-
tus- ja tuotantorakenteeseen jännitteitä, joiden purkautumisesta tuli
yksittäisten ihmisten kohdalta kivulias ja pitkä prosessi.

Taulukko 2
Yli kahden hehtaarin tilojen lukumääräinen kehitys 1920 -1990

Vuosi kpl x l 000 Vuosi kpl x l 000

1920
1929
1941
1950
1959
1964

185
209
207
261
285
293

1969
1975
1980
1982
1988
1990

264
225
204
194
173
172

Lähde: Tykkyläinen & Kavilo 1991, 98 ; STV 1992,115

Maaseudun poliittinen painoarvo oli 1950-luvulla suuri. Sitä lisäsi-
vät tuottajajärjestöjen yhteenliittymien voima sekä maalaisliiton voi-
makas kannatus. Poliittisesta painoarvosta eräänä osoituksena oli 1954
luotu maataloustulojärjestelmä, joka subventoi maataloutta hintojen
kautta poistamalla maataloustuotteiden menekki- ja hintariskin. Jär-
jestelmällä turvattiin maanviljelijöiden toimeentulo, mutta samalla
kysynnän ja tarjonnan välinen tasapainoittava liike kahlittiin, ja jär-
jestelmä alkoi muotoutua ylituotantoa ylläpitäväksi automaatiksi. 1960-
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luvun lopulla toteutettiin maatalouden verouudistus ja pellonvaraus-
järjestelmä. Tämä uusi verotuskäytäntö kannusti hankkimaan koneita
ja pellonvarausjärjestelmällä vastaavasti houkuteltiin viljelijöitä jät-
tämään korvauksesta osan pelloista viljelemättä. (Katajamäki 1991,
176 -177)

Hyvinvointivaltion kehitys ja kylätoiminnan synty

Kaikkiaan maaseudulla ja sitä koskevalla yhteiskuntapolitiikalla on
ollut keskeinen asema suomalaisen yhteiskunnan historiallisessa ra-
kentumisessa. Länsimaisen mittapuun mukaan myöhäisen teollistu-
misen myötä yhteiskunnan tuotantotapa muuttui voimalla ja alueel-
lisesti eriaikaisesti. Alkutuotannossa toimivien väestöosuuden vähe-
neminen alkoi Etelä-Suomesta ja eteni itään ja pohjoiseen niin, että
1960-luvun alussa sen osuus työvoimasta oli kaikkiaan enää kolmannes.
Historiallisesti muotoutuneiden tuotantotapojen alueellisilla eroilla
oli merkittävä vaikutus siihen, miten toimeentulon edellytykset eri
puolilla Suomea muuttuivat, kun katseet kääntyivät agraariyhteis-
kunnan utopiasta jatkuvan kasvun ja teollisen edistyksen visoon.

Kansantuotteen nopea kasvu mahdollisti julkisen hallinnon ja
julkisen palvelutuotannon laajentamisen. Voimistuva valtio oli otta-
nut hoitaakseen monia uusia tehtäviä. Esimerkiksi ennen erilaisten
yhdistysten hoitamat tehtävät olivat siirtyneet koulutetuille ammat-
tiorganisaatioille. Hyvinvointivaltio tuotti palveluja ja vaurautta myös
maaseudulle. Toisaalta maaseudun kehittäminen oli sektoroitumassa
(maatalous)tuottajakeskeiseksi (maa)talouspolitiikaksi. Tuotannon
muutosvoimia ryhdyttiin patoamaan poliittis-taloudellisin tukijärjestel-
min.

Suurissa linjoissaan suomalaisen yhteiskunnan kehitys on ollut
hyvin pitkälle sidoksissa kansainvälisiin ja erityisesti suuren itäisen
naapurimaan muutoksiin. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole mahdol-
lista laajentaa historiallista perspektiiviä kansainväliseksi, vaan tarkas-
telen suomalaisen yhteiskunnan kehitystä rajatusti ja yleispiirteisesti.
Käytän vuosien 1956 -1975 kuvausten osalta Vihavaisen (1988) esit-
tämiä nimityksiä.
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Epäluulojen
aika

1956-1965

Edistyksen
aika

1966-1974

Epävarmuuden
aika

1975-1981

Kuvio 2 Tutkimuksessa käytetty historiallisen ajan jaksottelu vuosilta 1956 -1981

Epäluulojen ajan teollistuvassa ja kaupungistuvassa Suomessa elettiin
voimakasta yhteiskunnallisten ristiriitojen kautta, jota sekä sisäpo-
liittiset (yleislakko -56) että ulkopoliittiset (yöpakkaset -58, noottikriisi
-61) jännitteet sävyttivät. Maaseudun kannalta kyse oli suuren kerto-
muksen loppuluvusta. Maa- ja metsätalouteen liittyvien töiden ko-
neellistuessa työvoiman tarve vähentyi ja sen myötä myös toimeen-
tulon mahdollisuudet heikkenivät. Maaseudun asuttamisen aika oli
ohi, ja maatalouspolitiikan suuntaa alettiin muuttaa. Elintarvikeoma-
varaisuus oli jo saavutettu ja 1960-luvulla oltiin keskellä ylituotanto-
ongelmia. Yhteiskuntapoliittiset voimasuhteet muuttuivat samoin kuin
maaseudun yhteiskunnallinen merkitys. Erityisesti sosialidemokraattien
piirissä palkansaajien ja maataloustuottajien edut nähtiin jopa vastak-
kaisina. Maalaisliiton asema oli vahva, mutta ideologisesti se oli al-
kanut siirtyä yleiskeskustalaiseen suuntaan ja haki kannatusta kaupun-
geista. Vuonna 1965 Maalaisliitto muutti nimensä Keskustapuolueeksi.

Edistyksen ajasta (1966-1974) on perusteltua puhua siinä mielessä,
että 1960-luvun puolivälissä yhteiskuntapolitiikan jännitteisestä kentästä
alettiin löytää myös konsensuksen kosketuspintoja. Erityisen merkittä-
vää oli uusiutuneen vasemmiston saaminen mukaan yhteiskuntapoliit-
tiseen päätöksentekoon. Erilaiset poliittiset suunnat kutoutuivat yh-
teen teollistumisen ja kaupungistumisen projektein rakennettavassa
hyvinvointivaltion utopiassa. Loputtoman talouskasvun toiveisiin
liittynyt ajatus hyvinvointi- tai sosiaalivaltiosta konkretisoitui poli-
tiikan keskeiseksi strategiaksi. Siinä maaseudulle jäi lähinnä elintarvike-
tuotannon ja työvoimareservin rooli.

Vuoden 1967 devalvaation jälkeen alkoi Suomessa taloudellinen
nousukausi. Kaupungistuvan yhteiskunnan edistys rytmitti maaseudun
taantumaan. Elämäntavat repeytyivät suuren muuton ja muutoksen
kiihkeässä rytmissä. Maaseudun ihmiset eivät voineet olla tunnistamatta
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sitä suuntaa, johon yhteiskunta oli kulkemassa, sillä se kosketti hei-
dän perheitään ja sukujaan hyvin konkreettisesti. Syntyvyyden ale-
neminen ja muuttoliike heikensivät palvelujen kysyntää. Kyläkou-
luissa oppilasmäärät laskivat 1960-luvulla jatkuvasti, ja 1967 oli ky-
läkoulujen lakkauttamisen huippuvuosi. Myös perinteinen vapaa har-
rastustoiminta heikkeni. Yksittäisenä tekijänä siihen vaikutti myös
maaseudulla yleistynyt televisio, joka veti vähenneen väen yhteisis-
tä tekemisistä oman pirtin nurkkaan.

Elettiin vilkasta yhteiskuntapoliittisten utopioiden kamppailun
aikaa. Oleellisena osana siihen kuului poliittinen radikalisoituminen
ja vasemmistolaisten aatteiden voimistuminen. Yhteiskunnallista kehi-
tystä vastaan nousi kriittisiä kannanottoja monilla tahoilla, ja lähes
jokaisen puolueen sisällä oli jonkinlainen radikaaliryhmä. Suomen
Pientalonpoikien puolue muutti 1966 nimensä Suomen Maaseudun
Puolueeksi ja valitsi kansanedustajansa Veikko Vennamon ehdok-
kaaksi vuoden 1968 presidentinvaaleihin. Kekkonen valittiin "suu-
ren vaaliliiton" voimalla, mutta myös Vennamo menestyi vaaleissa
hyvin. Maaseudun "unohdetun kansan" kanava oli avattu ja 1970
eduskuntavaaleissa SMP sai uudelleen useat yllättäneen vaalivoiton.
Sen eduskuntapaikat lisääntyivät yhdestä kahdeksaantoista. Ilmei-
sen pian maaseudulla kuitenkin huomattiin, ettei puoluepolitiikka
ollutkaan ainoa tie, jolla suhteellisesti supistuvan kansanosan etuja
voitaisiin ajaa. Eduskuntavaaleissa 1975 SMP sai kaksi eduskunta-
paikkaa. Kaikkiaan 1970-luku oli maaseudun torjuntataistelun, saavu-
tetun aseman ja saavutettujen etujen puolustamisen aikaa. Nämä pyr-
kimykset saivat lopulta, kuten Katajamäki (1991) asian ilmaisee, erään-
laisen viivytystaistelun piirteet.

Maaseudun yleisempää kehitystä seuraten myös Vähähaaran asukas-
määrä väheni 1960-luvulla. Sekä julkiset että yksityiset palvelut katosivat
kylältä noina muutoksen vuosina. 1960-luvun lopulla kyläläiset pyrkivät
osaltaan vaikuttamaan palveluihin ja ponnistelivat linja-autovuoron
saamiseksi kylään. Sen he saivat, mutta koulua ei enää onnistuttu
pelastamaan, vaan se lakkautettiin 1972.
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Maaseudun kannalta tarkastellen edistyksen aika oli otollinen myös
puolueisiin tai muihin poliittis-ammatillisiin intresseihin sitoutumat-
tomille osallistumisen muodoille. Oli tilausta aktiivisen vaikuttami-
sen kanavalle, johon voisi sitoutua puoluekannasta tai ammatista riippu-
matta. Näiden sijaan pienin yhteinen tekijä voisikin olla alue tai paikka.
Vuosina 1969 -1975 perustettiin muutamia kylätoimikunnan kaltai-
sia yhdistyksiä, eräänlaisia esikylätoimikuntia. Omaan asuinalueeseen,
paikkaan sidotun intressin haluttiin erottavan kylätoiminnan muotou-
tumassa olleet ideat myönteisesti perinteisistä yhteistoiminnan muo-
doista ja aatteellisista sisällöistä.

" Tämän päivän kylätoiminta on syntynyt vastalauseena puoluepolitikoinnille,
joka on pirstonut ennen niin yhtenäisiä ja elinvoimaisia kyläyhteisöjä, ja
vastalauseena kaupunki- ja keskuskeskeiselle hallinnolle ja suunnittelulle.
Kylätoiminta pyrkii olemaan vastaisku sille passiivisuudelle ja alistumi-
selle, jonka mukaan maaseutu on tuomittu autioitumaan ja kuihtumaan."

Hautamäki 1979,10

Kasvuyhteiskunnan vauhti hiljeni hetkeksi 1970-luvulla öljyn hinnan
nousua seuranneeseen energiakriisiin (1973), taloudelliseen taantu-
maan ja pahimmillaan noin 7% työttömyyteen. Vaikka kyse oli lähinnä
vakavasta suhdannetaantumasta, niin se riitti jättämään tilaa epäilylle,
että valittu kasvun strategia ei ehkä olisi oikea. Epävarmuuden aika
(1975 -1981) virittyi tietystä epäilystä, talouskasvuun perustuvan edistys-
uskon kriisistä. Kylätoiminnalle epävarmuuden aikana avautui his-
toriallinen mahdollisuus, jossa maaseudun ihmisten kokema tilanne
ja uusi toivon horisontti voisivat sulautua toiminnaksi. Kylätoiminnan
historiallinen mahdollisuus paikantuukin epävarmuuden ajan alkuun.

Kylätoiminta lähti liikkeelle suuren innostuksen ilmapiirissä, ja
erityisen hyvän vastaanoton se sai syrjäisillä maaseutualueilla, joilla
ongelmat olivat suurimpia. Epävarmuuden aikana kylätoiminta vah-
visti uskoa maaseudun omiin voimavaroihin. Kylätoimikuntien pe-
rustaminen alkoi nopeutua vuodesta 1977 lähtien, jolloin varsinaisia
kylätoimikuntia oli noin 50. Kyläkokouksia oli vuosina 1976 - 1980
pidetty noin 2300. Kylätoiminta lähti liikkeelle erityisen hyvin Poh-
jois-Karjalassa, mutta myös Mikkelin, Kuopion ja Lapin lääneissä. Vuosi
1979 oli uusien kylätoimikuntien perustamisen huippuvuosi, jolloin
voitiin kirjata perustetuksi 424 uutta kylätoimikuntaa. (Hautamäki
& Virtanen 1980) Vuodet 1975 - 1982 olivat kylätoiminnan kerron-
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nan luomisen kiihkeää kautta, kirjoittamista, puhumista - ideoiden
todeksi tekemistä.

Nykyisen Äetsän kunnan alueen ensimmäiset kylätoimikunnat perus-
tettiin Kiimajärvelle, Kämmäkkään ja Illoon 1980. Ajatus kylätoimi-
kunnan perustamisesta kypsyi kansalaisopiston tuella. Opiston reh-
tori kannusti kyläläisiä, ja kylätoiminnan tavoitteita pohdittiin Kylä
Elää -opintopiirissä. Samoihin aikoihin kylätoiminnasta kiinnostut-
tiin myös Vähähaarassa. Ajankohtainen oli myös kuntaliitoshanke,
jossa Äetsän kunta muodostettiin yhdistämällä 1981 Kiikan ja Keikyän
kunnat toisiinsa. Kylätoiminnan alkaminen Vähähaarassa liittyykin
Äetsän syntyvaiheisiin siten, että virkamiesten tehdessä niin sanottuja
kuntakierroksia ne eivät yltäneet Kiikan puolella olevaan Vähähaaraan.
Tämä koettiin kielteisenä ja ajateltiin, ettei kylän asioita hoida kohta
kukaan, jos eivät asukkaat itse aktivoidu toimimaan. Vähähaaralaiset
perustivat historiallisesti muotoutuneen Nevon, Vehkakorven ja Korte-
järvenmaan alueet kattavan kylätoimikunnan vappuna 1981.

Perinteisestä yhteistyöstä moderniin kylätoimintaan

Itsestään tietoisen kansakunnan rakentumisen merkittävä historial-
linen liike oli kansalaisyhteiskunnan toiminnallista perustaa luoneen
yhdistyslaitoksen organisoituminen. Vuosisadan vaihteessa myös
maaseudulle muodostui organisaatioita, joissa opittiin uusia tasavertai-
seen kanssakäymiseen perustuvia toimintamuotoja. Kaikkiaan vil-
kas yhdistystoiminta uudisti yhteistoiminnan kulttuurista perimää,
monipuolisti tietoisuuden ja taitoisuuden varantoa. Seuratoiminnan
paikalliset kudokset olivat yhteiskunnallisen osallistumisen ja itse-
näisen kansakunnan rakentumisen paikkoja. Myös kylätoiminta on
monin säikein kiinni tässä kulttuurihistoriallisessa kansalaisyhteiskun-
nan liikunnassa.

Maaseudun muuttuvasta asemasta saatiin ensimmäisiä viitteitä
jo modernisoituvan yhteiskunnan varhaisissa vaiheissa. Puoli vuo-
sisataa myöhemmin kehityskulku oli konkretisoituitunut asetelmaksi,
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jossa kaupungistuvan ja teollistuvan yhteiskunnan edistys ja kasvu
merkitsivät maaseudun suhteellisen aseman heikkenemisestä. Rakenne-
muutos rapautti maaseudun yhteistoiminnallista perustaa, ja sata-
vuotinen osaamisen kulttuurivaranto painui elämäntavan muutoksissa
taustalle. Suuri osa maaseudun ihmisistä ratkaisi ristiriidat muutta-
malla kaupunkeihin, toiset passivoituivat odottamaan parempia ai-
koja tai jatkoivat viivytystaistelua vaikuttamalla perinteisin muodoin.
Maaseudun ihmisten muutosvoima oli kuitenkin purkautumassa eril-
lisinä puroina.

Maaseudun rakennemuutoksen ja elinvoiman heikkenemisen
ongelmat tiedostettiin 1970-luvun alussa jo laajasti. Nopeassa muu-
toksessa avautui toisaalta tutkimuksellisesti haastavia yhteiskunnallisia
ristiriita-asetelmia, toisaalta kokonaan uuden yhteistoiminnallisen käy-
tännön rakentumisen historiallinen tilaisuus. Tässä tilanteessa alet-
tiin rakentaa yhteiskunnallisesti jännittyneet mielet yhdistävää nä-
kemystä, jossa perinteinen yhteistyö jäsentyisi kehittäväksi kylätoi-
minnaksi, maaseudun elinvoiman omatoimiseksi puolustamiseksi.

Kylätoiminnan syntyyn liittyy oleellisesti myös uuden kerronnal-
lisen ulottuvuuden luominen, uusien merkitysten antaminen ja kan-
taminen. Ilman "ylikylällisen" kerronnan käytäntöä maaseudun ihmis-
ten toiminta olisi kanavoitunut toisin. Persoonallisella tasolla oman
elämän hallinnan pyrkimykset olisivat muotoutuneet erilaisiksi henki-
lökohtaisiksi ratkaisuiksi, ehkä paikoin myös laajemmaksi kansalais-
toiminnaksi. Kylätoiminnassa nämä erilaiset ratkaisut ovat voineen
sulautua näkemykseksi, että paikallisen yhteistoiminnan kautta voi-
daan muuttaa asioiden kulkua sekä vaikuttaa siihen, mitä tulee tapahtu-
maan.

VAIKUTUKSENHISTORIALLINEN TULKINTA

Ehrnrooth (1992,32) määrittelee vaikutuksenhistoriallisen näkökulman
yritykseksi jäsentää, miten kirjoituksiksi ja puheiksi materialisoituneet
aatteet muuttuvat historiaksi. Ehrnroothin tutkimuksen keskeisin teo-
reettinen käsite - opillinen diskurssi - on sellainen opilliseen arvovaltaan
nojautuva (kirjoitettu tai puhuttu) puhunta, jolla on tietty itsenäisyys
sekä jossain määrin pakottava, ohjaava ja käskevä luonne.
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Tässä Foucault -vaikutteisessa tulkinnassa opilliset diskurssit kehittyvät
omalakisiksi tiedollisiksi järjestelmiksi, jotka esiintyvät totena ja joilla
on selkeän julistava, ehdoton ja historiallisesti vaikuttamaan pyrkivä
luonne (emt., 41). Ehrnrooth jäljittää siis sitä, miten teksteinä ja puheina
aineellistuvat vallankumoukselliset aatteet muuttuivat vuosina 1905
-1914 suomalaista todellisuutta muovaaviksi historiallisiksi voimiksi.
Jotta vastaanotetut sanat voisivat saada tekojen muodon, on tietty-
jen alkuehtojen oltava voimassa (emt., 43), eli aatteen on

1. materialisoiduttava, tultava diskurssiksi, puheeksi ja tekstiksi.
2. löydettävä määrällisesti tai laadullisesti vaikutusvaltaiset

kannattajat.
3. muututtava yllykkeeksi, toimintaohjeeksi tai eetokseksi.

Sekä lisäksi
4. aatteen herättämän sisäisen vaikutuksen, eetoksen, on muututtava

ulkoiseksi vaikutukseksi, toiminnaksi.

Ehrnroothin mukaan vallankumoukselliset ajatukset voivat muuttua
teoiksi vasta, kun ne saavuttavat tunnevaikutuksen alueen ja muut-
tuvat ajatellusta ideavarmuudesta koetuksi tunnevarmuudeksi. Jotta
aate voisi muuttua joukkovoimaksi, sen on vedottava ihmisiin yleis-
tajuisesti. Toisaalta on hallittava myös järjen ja kaipauksen ihmeelli-
set voimakentät: suostuteltaessa kuulija tai lukija jollekin kannalle
tai ymmärrykseen siirrytään retoriikan alueelle, (emt., 43 - 44)

Ehrnrooth tarttuu tutkimuskohteeseen laajalla, erilaisia ulottu-
vuuksia kokoavalla otteella. Hän jäsentää opin diskursiivista kehi-
tystä aatteesta reaalihistoriaksi muodollisen ideaalimallin kautta. Läh-
tökohtana on ajatus, että aatteiden, oppien tai ideoiden historialli-
nen välittyminen on monitahoinen, useiden erilaisten tekjöiden yh-
teisvaikutuksen ja vastavaikutusten tulos. Lisäksi se on vain osittain
tutkimuksellisesti jäljitettävissä ja selitettävissä. Ehrnrooth lähestyy
kunnianhimoisesti historiallisten liikevoimien transformoitumisen
ongelmaa. Samalla hän tekee selvän eron selitysyrityksiin, joissa tätä
historiallista prosessia yritetään liiaksi yksinkertaistaa. Hän kulkee
Foucaultin (1985) osoittamaan suuntaan, vaikkei pyrikään suoraan
soveltamaan tämän teoriaa. Opillisen diskurssin - puhunnan - ymmär-
täminen myös autonomista voimaa sisältävänä järjestelmänä on teo-
reettisesti perusteltavissa oleva ajatus. Ehrnroothin ideaalityyppimalli
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on innoittanut myös seuraavaa vaikutuksenhistorialliseksi luonnehdit-
tavaa kylätoiminnan syntyvaiheiden tulkintaa.

Käytän kylätoiminnan tekstien ja puheiden kokonaisuudesta seu-
raavassa käsitettä kerronta. Yksittäisten henkilöiden esitykset, niin puheet
kuin tekstitkin, kantavat laajemman kerronnan juonta. Toisaalta ky-
lätoiminnan syntyvaiheiden tarkastelussa on perusteltua tutkia myös
kerronnan luomisen subjektiivista ja persoonallista ulottuvuutta. Näh-
däkseni persoonallisen valinnan merkitys on kerronnan muotoutu-
misen alkuvaiheessa keskeisempi kuin myöhemmässä kehitysvaihees-
sa. Kylätoimintaa analysoitaessa on huomioitava myös sen paikalli-
siin erityispiirteisiin kiinnittyvä ja paikallisista ongelmista nouseva
luonne. Lisäksi kylätoiminnan teoreettinen ja erityisesti aatteellinen
tausta oli 1970-luvulla epätarkasti dokumentoitu eikä muodostanut
yhtenäistä kokonaisuutta.

Kylätoiminnan opillisen kerronnan ydin

Puheet ja tekstit, joissa kylätoiminta esitellään kansanliikkeenä tai aat-
teena kuuluvat niin kylätoiminnan historiaan kuin nykypäiväänkin.
Tiettyjen tilanteiden, kuten valtakunnallisisten kylätoimintapäivien
luonteeseen sopii nostattaa yhteishenkeä puheilla kylätoiminta-aattees-
ta. Tällöin halutaan viitata johonkin läsnäolijoita yhdistäväksi miellet-
tyyn kollektiiviseen tunteeseen. Aatteen käsite on siis tässä tarkoituk-
sessa retoriikan väline ja sen käytöllä on aina tietyt taustansa ja puhujan
perustelut.

Tulkintani mukaan kylätoiminta ei kuitenkaan ole aatteellinen
joukko-organisaatio. Sillä ei ole koskaan ollut vahvaa keskusjohtoa,
jonka taustalla olisi tietty teoria (oppi) tai maailmankuva. Kylätoi-
minnalle on päinvastoin ollut ominaista, että siihen sisältyneet aja-
tukset ovat alusta lähtien muotoutuneet paikallisten toimijoiden kes-
kuudessa. Toiseksi kylätoiminta on ollut hyvin ongelmakeskeistä ja
saanut voimansa käytännön yhteydestä koettuun elämään. Näinol-
len "opin vastaanottajat" ovat jatkuvasti työstäneet omaa tulkintaa,
luoneet käyttökelpoisista ideoista uusia toimintatapoja. Kylätoiminta
on siis kehittynyt siinä mukana olevien ihmisten oman ajattelun ja
oppimisen perustalta.

Kylätoimintakirjallisuudesta kyllä löytyy imperatiivissa esitet-
tyjä ilmaisuja esimerkiksi siitä, miten kylätoiminta pitää käynnistää.
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Myös kylätoimintaan liittyvä oppimateriaali luonnollisesti sisältää eri-
laisia velvoittavassa muodossa olevia ohjauslausumia. On kuitenkin
huomattava, että aatteellisten ohjelmajulistusten kaltaisia yleisiä ohjeita
ei juurikaan esiinny. Vaikka en tässä siis määrittele kylätoimintaa aatteel-
liseksi, niin tämä ei tarkoita, ettenkö näkisi kylätoimintaa yhteiskun-
nallisena: vaikka paikallinen kylätoiminta ei ole puoluepolitiikkaa niin
aktiivisena osallistumisena yhteisten asioiden hoitoon ja päätöksen-
tekoon se on luonteeltaan (yhteiskunta)poliittista.

Kylätoiminnan opillisen kerronnan keskeisin sisältö muodostuu
erityisesti toimintatapojen uudistamista koskevista ajatuksista. Kylä-
toiminta eroaa sitä edeltäneistä historiallisista joukko-organisaatioista
moniarvoiseen yhteiskuntanäkemykseen yhdistyneen "alhaalta-ylös-
päin" suuntautuvan, omatoimisuuteen perustuvan tavoitteisen kehittä-
misen idean pohjalta. Omatoimisuuteen yhdistynyt ajatus tavoitteisesta
kehittämisestä muodostaa modernin kylätoiminnan ytimen.

Rajaan kylätoiminnan kerronnan kehityksen tarkastelun siten
seuraavassa keskeisimpään opilliseen teemaan, ja etenen ajatuksesta,
että kylätoiminnan opillista kerrontaa kantava juoni rakentui itse-
suunnittelun idean ympärille. Sen sisältö täsmentyy tarkastelun ede-
tessä, mutta alustavasti itsesuunnittelun voi ymmärtää toimintatavaksi,
jossa ihmiset omiin havaintoihinsa perustuen asettavat elinympäris-
tönsä kehittämisen tavoitteita yhdessä toteutettaviksi. Itsesuunnittelu
sai muotonsa käytännön yhteyksissä, puheiden ja tekstien keskeisenä
osana. Kerronnan vaikuttavuus vastaavasti syntyi idean toistamisesta
hieman eri muodoissa, osana kohdistettua retoriikkaa.

Tarkastelen seuraavassa sitä, miten ajatus maaseudun asukkai-
den itsesuunnittelusta a) kehittyi, b) välittyi yleisölle sekä c) tulkit-
tiin ja välitettiin edelleen historiaksi. Sen jäsentyminen kylätoiminnan
opilliseksi ideaksi on kaikkiaan hyvin monimutkainen tapahtuma.
Voidaan kuitenkin hahmottaa joitakin yhteiskunnassa samanaikai-
sesti vaikuttaneita voimakenttiä, jotka osaltaan loivat idean mahdol-
listumisen tilaa.

Tutkin ensin historiallisen tilanteen ja sitä koskevan tulkinnan
suhdetta: miten tietty tilanne ja tulkinta konkretisoituvat itsesuun-
nittelun ympärille rakentuvaksi kerronnaksi. Edelleen selvitän, mi-
ten se materialisoitui puheiksi ja teksteiksi, sekä kehittyi lopulta eri-
laisten uusien yhteyksiensä vaikutuspiirissä uusiksi tulkinnoiksi ja
käytännön toimiksi. Oleellista on se, että kerronnan kehittyminen
edellytti lukuisia uusia sitoutumisia: idean muokkaajia, kantajia, ju-
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listajia ja sovellutusten luojia. Historiallisen välittymisen ehtona oli
lisäksi se, että se kosketti yleisöä tunnetasolla. Vasta myönteisen koke-
muksen seurauksena kuulija haluaa muuttaa sisäisen vaikutuksen
ulkoiseksi - idean teoksi.

Itsesuunnittelun kiinnittyminen edistysuskon kriisiin

Edistyksen aika alkoi voimakkaan taloudellisen kasvun merkeissä.
Optimistinen edistysusko väestöennusteineen vankisti hyvinvointi-
valtion rakentamisen strategiaa. Kasvuyhteiskunnassa voimistuivat
myös pyrkimykset yhteiskunnallisen muutoksen hallintaan ja kehi-
tyksen ohjaukseen. Ohjausvälineiden kysyntä kasvoi. Edistyksen ai-
kaa voi perustellusti nimittää yhteiskuntasuunnittelun kulta-ajaksi.
Suunnittelijoita koulutettiin ja palkattiin julkiselle sektorille nopeaan
tahtiin. Suunnittelijatyövuosien määrä kasvoi vuosina 1960 -1975 yli
seitsenkertaiseksi (Kirjakka 1988).

Yhteiskunnallista kehitystä vastaan nousi kriittisiä kannanottoja
monilla tahoilla jo 1960-luvulla. Radikalisoituminen ja vasemmistolaiset
aatteet voimistuivat. Vuosikymmenen lopulla talouskasvuun perustu-
vaa edistysuskoa monin tavoin koeteltiin, joskaan ei hylätty. Kasvuyh-
teiskunnan taantumasta nouseva epävarmuuden aika virittyi edistysus-
kon kriisistä. Monien muiden yhteiskunnallisten kysymysten ohella
kriittinen tarkastelu kohdistui myös suunnittelujärjestelmiin ja suun-
nittelun menetelmiin. Epävarmuuden ajan yhteiskuntakriittisessä il-
mapiirissä mahdollistuivat myös uudet kerronnalliset avaukset. Uudet
ajatukset oli kiinnitettävä ajan merkittäviin muutoksiin ja ajankoh-
taiseen keskusteluun. Käsittelen seuraavassa mielestäni kahta kes-
keisintä itsesuunnittelun idean kiinnekohtaa, joista toista nimitän ylei-
seksi ja toista erityiseksi.

Yleisellä kiinnittymisellä tarkoitan sen kiinnittymistä aikansa suun-
nitteluteoreettiseen keskusteluun ja erityisellä kiinnittymisellä vas-
taavasti sitä, kun se liittyi kunnallishallinnon uudistukseen ja siinä
tarkemmin uuden kunnallislain myötä pakolliseksi 1977 tulleeseen
kuntasuunnitteluun. Näillä ulottuvuuksilla kylätoiminnan kertomusta
kantava ajatus maaseudun asukkaiden itsesuunnittelusta liittyi ajan
liikkuvaan keskusteluun. Tunnevaikutuksen aikaansaamiseksi oli myös
luotava eri tahoja koskettava retoriikka, puhumisen ja sanojen käy-
tön koskettavuus.
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Suomessa 1960-luvun yhteiskunta- ja aluesuunnittelussa vallinneet
teoriat kiinnittyivät rationalistisen suunnittelun perinteeseen. Suun-
nittelua hallitsi asiantuntija- ja hallintokeskeinen, tilastolliseen tietoon,
malleihin sekä rationaaliseen tavoite-keino ajatteluun tukeutuva meto-
dologia. Tämä suuntaus synnytti kuitenkin 1970-luvun puolella myös
vastavaikutuksen, jolloin asiantuntijoiden, tutkijoiden ja viranhalti-
joiden tulkintaan voitiin sovittautua ensinnäkin kasvuhakuisen rati-
onalistisen suunnittelukäytännön kritiikin kautta. Kritiikki voitiin täs-
mentää myös alueellisesti ja erityisesti maaseutua koskevaksi "maa-
seutuakin on kehitettävä" -teemaksi.

Kyläläisten suuntaan itsesuunnittelua voitiin perustella esittämällä
se asiantuntijakeskeistä ja ylhäältäpäin ohjattua suunnittelua demokraat-
tisemmaksi ja kansalaiskeskeisemmäksi vaikuttamisen käytännöksi.
Kunnallishallinnon muutoksiin liittyen oli tilaisuus ohjelmoida kylä-
suunnitteluksi nimetty menettelytapa osaksi kuntasuunnittelun koko-
naisuutta. Näin luotiin eräänlainen itsesuunnittelun idean kaksoissidos.
Se kiinnittyi sekä maaseudun ihmisten elämäntilanteeseen ja haluun
löytää uusia toimintamuotoja että instituutioissa vaikuttaviin uudistuk-
siin ja ajatuksellisiin virtauksiin.

Kylätoiminnan opillisen kerronnan oma ääni

Yhteiskunnallisilla liikkeillä on kannattajiensa keskuudessa tunne-
tut ja tunnustetut persoonansa. Historiankirjoituksesta voidaan nos-
taa tästä esiin lukuisia esimerkkejä. Suomalaisen osuustoiminnan luo-
jana tunnetaan Hannes Gebhard. Hän oli historian, kansantaloustieteen
ja tilastotieteen tutkija, pragmaattisuudestaan tunnettu tiedemies. Hän
oli perustamassa Pellervo-Seuraa ja toimi sen puheenjohtajana sekä
mm. Osuuskassojen keskusrahaston toimitusjohtajana. Gebhard oli
maaseutupoliittinen vaikuttaja, maaseudun asioihin ja kehittämiseen
perehtynyt poliitikko. Toinen tunnettu "aatteen isä" on Santeri Al-
kio. Hän oli persoonallinen puhuja ja sivistynyt kirjoittaja, aatteelli-
sen puhunnan luoja. Alkio on nuorisoseuraliikkeen ja myöhemmin
keskustalaisuuden vahva ja vaikutusvaltainen ääni.

Historiallisten kansalaisliikkeiden palauttaminen "synnyttäjiinsä"
on yleinen, niiden monitahoista liikuntaa yksinkertaistava pelkistys.
Yhteiskunnallisia liikkeitä mobilisoineiden ideoiden syntyä ei voida
palauttaa yksittäisiin persooniin siinäkään tapauksessa, että he olisi-

35



vat sekä tekstien luojina että puhujina keskeisiä, jopa välttämättö-
miä voimia. Niin osuustoimintaa kuin muitakin kansalaisliikkeitä
kuljettavat yhteiskunnan eri tahoilla samatahtisuutta etsivät verkostot.
Myös kylätoiminta kehittyy useissa ihmisissä useilla tahoilla. Se elää
moniäänisenä (heteroglossiana) mutta sitä liikuttavat myös yksiääniset
(monoglossiset), erityiset omat äänet (Weckroth 1992, 57 - 72). Pai-
kallisesti ja valtakunnallisesti sitä liikuttaneiden persoonien joukkoa
on kuitenkin mahdotonta tarkasti määritellä. Paikallisilla aktiiveilla
oli ratkaiseva merkitys uusien ajatusten leviämisen ja kannatuksen
aikaansaamisessa. Heidän näkemyksensä eivät kiinnittyneet yhteen,
vaan yhteiseen ääneen.

Suomalaisen kylätoiminnan kerronnan luomiseksi oli kuitenkin
toimittava näkyvän valtakunnallisesti. Tähän osallistuikin lukuisia
tahoja: kunnallis- ja valtionhallinnon organisaatioita, maaseudulla
toimivia järjestöjä sekä yliopistoja. Organisaatioissa toimivat kuiten-
kin ihmiset, ja lopulta yksittäisten henkilöiden sitoutuminen on ratkai-
sevan tärkeä toiminnan vaikuttavuuden kannalta. Erityisen opillisen
kerronnan luominen edellytti tiettyä asemaa ja ajatusten välittymisen
kannalta tärkeiden sosiaalisten kenttien hallintaa. Kylätoiminnan koh-
dalla tämä tarkoitti hallinnon, tutkimuksen ja järjestökentän tunte-
musta. Näillä opillisen kerronnan luomisen kentillä toimi aktiivisesti
Lauri Hautamäki (s. 1936). Hänen "äänensä" tarkastelu on sekä mahdol-
lista että perusteltua siitä syystä, että hän on suomalaisista maaseu-
tututkijoista pitkäjänteisimmin puhunut ja kirjoittanut kylätoimin-
nasta ja sen merkityksestä. Kylätoiminnan ideaalinen kehittely on hänen
kirjallisen tuotantonsa läpikäyvä teema.

Kylätutkimus -76 opillisen kerronnan käytäntönä

Jotta uudet ideat vaikutuksenhistoriallisen tulkinnan mukaan välit-
tyisivät historialliseksi voimiksi, niiden on a) saatava muotonsa sekä
puheina että teksteinä, b) saavutettava potentiaaliset kannattajat sekä
c) muututtava kannattajien elämismaailmaa lähellä olevaksi ja ym-
märrettäväksi toimintaohjeeksi. Lopulta idean kannattajien sisäisen
tunnevaikutuksen on muututtava käytännön toiminnaksi.

Edistyksen aikana maaseutututkimusta kohtaan ei juurikaan
tunnettu kiinnostusta, vaikka aluesuunnittelun suosio olikin nousussa.
Maaseudun kehittämisongelmiin katseet kääntyivät vasta taloudel-
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lisen taantuman myötä. Kaupunkien kasvun ja teollistumisen vauh-
din hidastuessa maaseudun suhteellinen tilanne parani 1970-luvun
puolivälissä. Maaseudun suunnittelun uusien menetelmien asiantun-
temukselle oli kehittymässä kysyntää. Tästä tilanteesta lähti liikkeelle
myös Kylätutkimus-76 -hankkeen valmistelu.

Vuonna 1976 käynnistetyn hankkeen tärkein tehtävä oli luoda
kylätoiminnan kerronnan keskeiset tekstit ja puheet, jäsentää kylätoi-
minnan käsitteellistä sisältöä ja merkityksiä, sekä toisaalta osoittaa
tärkeät liittymäkohdat olemassaoleviin toimintatapoihin. Hankkeen
alkaessa Hautamäki hoiti apulaisprofessuuria Helsingissä, mutta hänen
tultuaan nimitetyksi 1977 Tampereen yliopistoon aluetieteen professorin
virkaan hankkeen johtaminen siirtyi Tampereelle. Kylätutkimus-76
alkoi Suomen Kunnallisliiton ja useiden yliopistojen yhteishankkeena.
Sen tavoitteina oli

kuntasuunnittelun menetelmien kehittäminen niin, että kylät
tulisivat maaseudun kehittämisen perusyksiköiksi,
maaseutukylien todellisten olosuhteiden selvittäminen,
omatoimisuuden ja yhteistyön edistäminen,
uusien ideoiden kokeilu kentällä (kylätoiminnan
organisoiminen).
julkisen huomion kiinnittäminen maaseutukyliin, niiden
ongelmiin ja kehittämismahdollisuuksiin,
aikuiskoulutuksen kehittäminen niin, että kansalaisia autetaan
itse muuttamaan elinolojaan suotuisaan suuntaan ja tuntemaan
vastuuta elinympäristöstään. Sekä itsekasvatuksen, -tutkimuksen
ja -suunnittelun edistäminen.

Hautamäki 1980,128

Kylätutkimus-76 oli käytännönläheisen kehittämisstrategian ydinhanke.
Se käynnistyi 1977 Helsingin, Oulun, Tampereen, Joensuun ja Tu-
run yliopistojen sekä Vaasan kauppakorkeakoulun projekteina yhdek-
sän kokeilukunnan alueella. Sitä rahoitti aluksi Suomen Kunnallis-
liitto ja myöhemmin osin myös Suomen Akatemia. Pääosa rahoituk-
sesta tuli kehittämishankkeiden kautta mukana olevilta kunnilta. Kaik-
kiaan sen myötä kylätoiminnan kerrontaa loivat niin yliopistoväki,
julkisen hallinnon edustajat kuin kylien ihmisetkin. Hanke kohdis-
tui toisaalta suoraan paikallisiin, ihmisten kokemiin ongelmiin. Konk-
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reettisissa kehittämishankkeissa uudet ideat voitiin omaksua uusien
toimintojen muodossa. Kylätutkimus-76 oli erityisesti aktivoiva mutta
myös koulutuksellinen. Koulutuksen kohderyhminä olivat sekä maa-
seudun asukkaat että kunnan luottamushenkilöt, viranhaltijat ja suun-
nittelijat.

Kylätoimintaa esiteltiin lukuisissa paikallisesti järjestetyissä seminaa-
reissa ja kylätapaamisissa. Myös Kylätutkimus-76 tutkijat esitelmöivät
kylätoimintaan ja maaseudun kehittämiseen liittyvistä teemoista eri
puolilla Suomea. Hautamäen kohdalla tilaisuudet jatkuivat aina 1980-
luvun puoliväliin. Vuosina 1977 -1985 Hautamäen (1989, 36) muis-
tiin merkitsemiä esitelmätilaisuuksia oli yhteensä 231. Kaikista näistä
tilaisuuksista ei ole olemassa kirjoitettua dokumenttia, sillä suurin
osa puheista on pidetty väljästi hahmoteltuihin teemarunkoihin tu-
keutuen. Arkistoituina olevien dokumenttien perusteella hahmottelin
yleiskuvaa puheiden teemoista. Niiden sisältö vaihteli tilaisuuden tar-
koituksen ja kuulijakunnan mukaan, joskin muutamat teemat nou-
sevat kuitenkin selvemmin esiin. (HaPu -arkisto)

Vuosina 1977 -1978 Hautamäen pitämissä puheissa maaseudun
kehitysnäkymät ja kehittäminen taustoittivat Kylätutkimus-76:n läh-
tökohtien ja tavoitteiden esittelyä. Painotus oli kylätoimikuntien pe-
rustamisen ja toimintamuotojen esittelyssä. Hän arvioi kunnan roo-
lin keskeiseksi ja tarkasteli sitä mm. uudessa kunnallislaissa määrä-
tyn kuntasuunnittelun kannalta. Tämän ajan keskeisiä teemoja käsitel-
tiin laajemmin Seinäjoella 1977 pidetyssä kylätutkimusseminaarissa
(Hautamäki 1978). Vuosina 1979 -1980 korostui oma-aloitteisuuden
ja yhteistyön painotus maaseudun kehittämisessä. Hän esitteli Kylä-
tutkimus-76:n tuloksia, kertoi kylätoiminnan nykyvaiheesta sekä käy-
tännön järjestämisestä: kylätoimikuntien tehtävistä ja tarkoituksesta.
Kyläsuunnittelun ja -tutkimuksen merkitys sekä niiden suhde kun-
nan kehittämiseen ja kuntasuunnitteluun oli edelleen painokkaasti
esillä. Myös toimintatutkimuksen mahdollisuudet vaikuttaa alueel-
liseen kehitykseen, sekä kylätoiminnan ideoiden laajentaminen kau-
punginosatoimintaan olivat esillä.

Vuosina 1981 - 1982 puheet käsittelivät kylätoiminnan tilaa ja
tuloksia sekä toimintatutkimuksen osuutta. Painopiste oli aikuisopis-
kelun, koulutuksen sekä edelleen kylätutkimuksen ja -suunnittelun
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alueilla. Kaupunginosatoiminnan mahdollisuudet olivat myös esillä.
Maaseudulla lähtökohtana olisi edelleen kyläläisten omaehtoinen
toiminta kylän kehittämiseksi. Kylätoiminnan erikoisluonne, tavoit-
teet, rajoitukset ja kehitysnäkymät painottuivat jakson (1983 -1985)
puheissa. Puheet saivat uudelleen laajempia yhteyksiä suhteessa maa-
seudun tulevaisuuden ja aluerakenteen muutokseen. Kylätoiminta
olisi edelleen tärkeä maaseudun ihmisten osallistumisen ja vaikutta-
misen kanava. Itsetutkimuksen menetelmiä täydentämään tarvittai-
siin kuitenkin uusia kyläsuunnittelun menetelmiä.

Kylätoiminnan ideoista keskusteltiin vilkkaasti, aloitettiin kokeiluja
sekä pyrittiin käytännön ratkaisuihin. Kylätoiminnan pariin tulikin
nopeasti innostuneita ihmisiä ympäri maata. Heihin kuului niin viran-
haltijoita, järjestötoimihenkilöitä ja -aktiiveja kuin asiasta kiinnostu-
neita kylien asukkaitakin. Myös tiedotusvälineet, erityisesti paikallis-
lehdistö raportoi hankkeeseen liittyvistä tapahtumista. Kylätoiminta
kosketti ihmisiä monilla tahoilla. Tiedeyhteisön piirissä Kylätutkimus-
76:een suhtauduttiin vaihtelevasti, myös hyvin kriittisesti. Se herätti
kiinnostusta erityisesti maantieteen, maaseutututkijoiden ja vaihto-
ehtoisista suunnittelukäytännöistä kiinnostuneiden piirissä.

Valtakunnallisesti kylätoiminnan edistäminen oli puheiden pi-
tämistä, tekstien kirjoittamista, koulutuksen järjestämistä, tiedotta-
mista, ihmisten innostamista ja käytännön kehittämistä. Hankkeen
kohdeyleisönä ei siis ensisijaisesti ollut akateeminen yliopistoväki.
Tieteellinen tutkimus oli kokonaisuudessa alisteisessa tai täsmälli-
semmin sanottuna välineellisessä asemassa. Erilaisten tutkimuspro-
jektien kautta voitiin luontevasti käynnistää ja kokeilla uusia toimin-
tamuotoja, tukea paikallisen toiminnallisen kudoksen rakentumista.
Empiirisistä tutkimuksista saatu tieto palveli hyvin suoraan kerron-
nan luomisen käytäntöä.

Esitelmätilaisuuksien tarkoituksena oli rohkaista ihmisiä kylätoi-
mintaan hyvien esimerkkien, niin sanottujen konkreettisten utopioi-
den kautta. Hallinnon edustajille korostettiin kylätoiminnan liittymistä
uusiin kuntasuunnittelun ideoihin. Kylien asukkaille kohdistetuissa
puheissa painottuivat vaikutukset käytännön ongelmiin, omatoimi-
suuden merkitys sekä menettelyn demokraattinen luonne. Erityisesti
kerronnan luomisen alkuvaiheissa nämä retoriset keinot olivat tär-
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keitä. Kunnallishallinnon kysymyksiin oli erikoistunut Tarmo Palo-
nen, jonka esitelmissä painottui kuntasuunnittelun kehittäminen. Pa-
lonen toimi tuolloin kuntasuunnittelun toimistopäällikkönä Suomen
kunnallisliitossa ja ylläpiti näin tärkeää liitosta juuri kunnallishallinnon
suuntaan. Palonen ja Hautamäki kiersivät esitelmöimässä paljon myös
yhdessä.

Suomen Kunnallisliitto oli hankkeen vaikutusvaltainen tukija.
Mikä tärkeintä, kannatusta löytyi myös peruskunnista, joskin paikalli-
sesti suhtautuminen kylätoimintaan vaihteli. Paikoin kuntien viranhalti-

Esimerkiksi Leppävirralla ja Saarijärvellä perustettiin 1978 -1979 ky-
lätoimikuntia hyvin aktiivisesti. Vuonna 1980 tehtyyn kyselyyn vas-
tanneista kylätoimikunnista 60 % ilmoitti saaneensa virikkeen toimi-
kunnan perustamiseen juuri kunnasta. Toimintatutkijat vastaavasti
pyrkivät henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen sekä viranhaltijoiden
että kylien ihmisten kanssa. Esimerkiksi Anttolan seudun kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Erkki Kosonen (1988, 255) kuvaa kylätoimin-
nan alkua seuraavasti.

" Suomen Kunnallisliiton ja Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen aloit-
teesta ruvettiin vuonna 1976 eräisiin maalaiskuntiin puuhaamaan kylä tut-
kimusta. Kerimäki oli mukana hankkeessa ja täältä valittiin kohteeksi Anttolan
kylä. Ky la tutkimuksen tuloksia esiteltiin kyläkokouksessa, joka pidettiin
28.10.1977. Näin alettiin etsiä pohjaa kylätoiminnan käynnistämiseen.

Kunnanjohtaja Olavi Grönholmin avaaman kokouksen puheenjohtajana toimi
Raimo Nousiainen ja sihteerinä Esa Laamanen. Professori Hautamäki esitteli
tutkimusta tarkemmin ja selvitteli tutkimustavoitteita ja keinoja. Hänen mu-
kaansa kehittämisen tulee olla lähtöisin kylän ja kyläläisten keskuudesta.
Kylätoimikunnan tulee pyrkiä kehittämään omaa kyläyhteisöä ja lisäksi
se voi antaa tietoa ja ideoita myös tutkijoiden käyttöön."

Paikallinen kylätoiminta sai tukea siis myös tutkijoilta. Anttolassa ky-
lätutkimusta hyödynnettiin mm. kylätoimikunnan toiminta-alueen
määrittelyssä. Tilaisuudessa valitun väliaikaisen kylätoimikunnan tehtä-
väksi tuli kylätoiminnan käynnistäminen. Vastaavanlaisia tilaisuuk-
sia oli eri kylä tutkimuksen osaprojekteilla (Mäenpää 1987,25 - 28).

Erityisen tärkeä oli kansalaisopistojen rooli. Ne järjestivät luentoti-
laisuuksia ja koulutusta. Muina idean lähteinä mainittiin toiset ky-
lät, järjestöt ja sanomalehdet. Kuvaavaa on, että yliopistosta tulleena
ideana kylätoiminnan aloittamista kylässään piti vain 3,6% vastanneista

40



(Kyläkysely -80). Monet järjestöt, yhdistykset sekä (osuus-) pankit edis-
tivät kylätoimintaa. Esimerkiksi Maa- ja kotitalousnaiset aloittivat 1978
valtakunnallisen Kylä elää -kampanjan, jossa kannustettiin kyläläi-
siä omatoimisuuteen. Kaikkiaan kyläläisten aktivoituminen herätti
kiinnostusta eri tahoilla ja uusiin toiminnallisiin kudoksiin kiinnittyi
hankkeita, jotka eivät suoranaisesti liittyneet Kylätutkimus-76:een.

Kylätoiminnan opillisen kerronnan sisältö on löydettävissä paine-
tuista lähteistä. On kuitenkin huomattava, että tässä yhteydessä rajautu-
minen maaseudun asukkaiden itsesuunnittelun idean kehityksen tar-
kasteluun varjostaa väistämättä muita näkökulmia. Lisäksi kylätoiminta
sai erilaisia painotuksia Kylätutkimus-76:n alueellisesti hajautuneessa
verkostossa. Esittelen tästä esimerkkinä Pohjois-Karjalassa tehtyä kylä-
toiminnan tutkimusta sekä kylätoiminnan edistämisen hankkeita.

Tarkastelen seuraavassa kahta tekstiä, jotka liittyvät opillista ker-
rontaa kantavaan itsesuunnittelun ideaan. Toinen niistä on idean kehit-
telyvaiheessa julkaistu, tarkoituksellisesti julkishallintoon ja yleisempään
suunnitteluteoreettiseen keskusteluun suunnattu artikkeli. Toinen vas-
taavasti on erityisesti kyläläisille, mutta myös kuntasuunnitteluille
suunnattu, ymmärrettäväksi toimintaohjeeksi tarkoitettu kirja.

Haja-asutusalueen suunnittelun uusia suuntaviivoja

Suomen kunnat -lehdessä 1976 ilmestyneessä Hautamäen artikkelissa
hahmottuvat kylätoiminnan periaatteelliset alkuasetelmat ja yhteiskun-
nalliset yhteydet, Kylätutkimus-76:n keskeiset lähtökohdat. Artikkelin
lähtökohtana on ajatus, että maaseudun suunnittelun uudistamista
kohtaan herännyt mielenkiinto on vastareaktio aikaisempaa keskus-
keskeistä suunnittelua kohtaan. Maaseudun kehittämiseksi on valit-
tava toinen kehittämisen tie.

Lähtökohta on selvä: haja-asutusalueet on säilytettävä elinvoi-
maisina ja niiden ihmisille pitää turvata kohtuulliset elämisen laa-
dun edellytykset. Hautamäki arvioi, että maaseudun kehittämisen
strategiat ovat vielä kehittymättömiä. Tämä johtuu toisaalta aiheen
nuoruudesta ja toisaalta itse menetelmien kehittymättömyydestä.
Tärkeimpänä syynä hän näkee sen, että kehittämistä ohjaava lain-
säädäntö on sopimatonta haja-asutusalueille, koska normisto on pää-
asiassa tarkoitettu ohjaamaan kasvavia asutuskeskuksia. Hautamäen
mukaan 1960 -1970 lukujen yhdyskuntasuunnittelun lähtökohtana
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on ollut lähinnä kasvun edellytysten luominen ja pyrkimys ohjailla
kasvua. Maaseudun kehittämisen lähtökohdaksi tämä ajattelu ei kuiten-
kaan sovi, sillä maaseudulla ei ollut sellaista kasvupotentiaalia, jota
pitäisi erilaisin rajoituksin kanavoida. Päinvastoin ongelmana oli elin-
keinojen taantuminen, väkiluvun ja asutuksen väheneminen. Näin-
ollen haja-asutusalueiden suunnittelulla pitäisi olla erilaiset lähtökohdat
ja menetelmät kuin taajamia koskevalla suunnittelulla. (Hautamäki
1976, 687)

Uudet menettelytavat eivät kuitenkaan välttämättä vaatisi olennai-
sia muutoksia suunnittelusäännöksiin. Tärkeintä on asennoitua toi-
sin ja käyttää kaikki lainsäädännön suomat mahdollisuudet hyväksi.
Olisi lähdettävä siitä, että aktiivisesti edistetään haja-asutusalueiden
mahdollisuuksia. Olisi lisäksi erotettava toisaalta kehitysedellytysten
luominen ja varsinaisen kehityksen aikaansaaminen. Pääasiassa kehitys-
edellytyksiin ja yksittäisiin ongelmiin kohdistetusta kehittämisestä
olisi edettävä kohti laaja-alaisempaa kehittämispolitiikkaa.

Olisi erityisesti mietittävä, miten kehitetään, ei vain mitä kehite-
tään. Maatilatalous olisi edelleen tärkeä kehittämisen sektori, mutta
erityisesti pitäisi keskittyä kokonaan toisenlaisen kehittämisstrategian
luomiseen. Uuden strategian toteuttaminen pitäisi aloittaa väestöpoh-
jaltaan riittävän elinvoimaisten toiminnallisten suunnittelualueiden
luomisesta. Suunnittelualueet eivät saisi olla liian suuria, ja niiden
rajauksessa olisikin ensi sijassa kiinnitettävä huomiota omaehtoisen
toiminnan myötä muodostuneisiin alueisiin, kuten maamiesseurojen,
pienviljelijäyhdistysten, nuorisoseurojen, urheilujärjestöjen alaosastojen
ja puolueiden perusjärjestöjen toimialueisiin. Tällaisilla alueilla asu-
vat ihmiset tuntevat toisensa ja ovat tottuneet toimimaan yhdessä.
Näin he voivat myös tuntea kuuluvansa samaan yhteisöön, (emt.,
688) Kylätoiminnan perustaksi hahmottui siis toiminnallinen ja hallit-
tavaksi koettu alueyksikkö.

Suunnittelun olisi lähestyttävä tavallista ihmistä ja hänen maail-
maansa. Ihmiset olisi saatava mukaan suunnitteluun, heidät olisi innos-
tettava kehittämään omaa aluettaan yhteistyössä suunnittelijoiden ja
eri alojen virkamiesten kanssa. Tämä vaatii uutta asennoitumista. Suun-
nittelun olisi irrottauduttava kirjoituspöytäteoretisoinnista, ja ihmis-
ten olisi osallistuttava aktiivisesti oman alueensa kehittämiseen. Suun-
nittelua ei siis tulisi nähdä niin vaikeana asiana, etteikö sitä voitaisi
harjoittaa myös tavallisen kansalaisen harrastuspiirissä. Tarvittaisiin
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ennakkoluulotonta suhtautumista, kokeilunhalua sekä paikalliset
olosuhteet tuntevia aloitteen tekijöitä.

Hautamäki ehdottaa menettelyä kokeiltavaksi ensin suppeilla
alueilla, joissa jo ennestään on aktiivisia ihmisiä ja joissa on myös aikai-
sempaa yhteistoimintaa. Tämänsuuntaisia pyrkimyksistä hän mai-
nitsee esimerkkeinä toiminnan Kuopion alueen omatoirnikylissä. Suun-
nitteludemokratian toteuttaminen edellä esitetyllä tavalla toisi siten
huomattavia etuja. Paikalliset näkökohdat tulisivat paremmin huo-
mioon otetuiksi ja asukkaat saataisiin uskomaan ja innostumaan oman
alueensa kehittämiseen. Lisäksi ylemmän tason suunnittelijat joutuisivat
sopeuttamaan oman toimintansa aiempaa realistisemmaksi ja käytän-
nönläheisemmäksi. (emt., 689)

Suunnittelumenettelyä toteutettaisiin kylän, kunnan ja välipor-
taan tasoilla: väliportaan tasolla hahmotettaisiin kehittämisen ylei-
set linjat mutta pääosa suunnittelusta tapahtuisi kunnissa. Kunnat
olisivat tärkeitä uuden suunnittelustrategian toteuttajina. Kuntasuunnit-
telu tulisi järjestää uudella tavalla kunnanosittaisia suunnittelualueita
noudattaen. Voitaisiin ajatella, (emt.) että

" kyläkokous valitsisi kylän eri eturyhmiä edustavan kylätoimikunnan, jolla
olisi mahdollisimman laajapohjainen kannatus. Tällainen toimikunta ideoisi
ja johtaisi suunnittelutyötä oman kylän alueella, ja koko kunnan suunnit-
telusta sen mielipiteitä ja esityksiä kuultaisiin kylää koskevissa asioissa.
Kylätoimikunta voisi myöhemminkin kutsua yleisen kyläkokouksen otta-
maan kantaa tärkeisiin kysymyksiin."

Artikkelissa Hautamäki esitti maaseudulla olevan luontaiset edellytyk-
set uudelle suunnitteludemokratialle sikäli, että siellä yhteistoimin-
nalle on perinteitä ja toiminnallisia yhteisöjä on olemassa maantie-
teellisesti yhtenäisiin alueisiin rajautuneina. Kysymys olisi siis ennen
kaikkea aikaisemman yhteistoiminnan kanavoimisesta oman kylän
kehittämiseksi. Ainakin aluksi olisi kyläsuunnittelu hänen mukaansa
pidettävä mahdollisimman vapaaehtoisena toimintana eikä sitä saisi
byrokratisoida liikaa. Kokemusten myötä kyläsuunnittelu voitaisiin
hänen mukaansa vakinaistaa ja sen tehtäväkenttä myöhemmin tar-
kemmin säännellä.
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Artikkelissa itsesuunnittelun idea yhdistyy sekä yleiseen että erityi-
seen, alueellisen kehittämisen ja kunnan kehittämisen kokonaisuuteen.
Maaseudun kehittämiseen tarvittaisiin uusi, omatoimisuuteen perus-
tuva ja sitä tukeva kehittämisstrategia, jonka keskeisen osan muodostaisi
jatkuva asukasosallistumisen käytäntö. Asiatekstin läpi kuultaa Kauha-
joen Pantaneen kylän Murron kulmakunnassa koettu elämä. Kylien
kehitysmahdollisuudet piirtyivät suomalaisen maaseudun arkirea-
lismiin ennen hyvinvointivaltion aikaa:

" Selviytymisen keinoina olivat monipuolinen osaaminen, luovuus ja neu-
vokkuus. Työvoima ja -taito oli tärkein kauppatavara, jota myytiin ja jonka
avulla hankittiin se mitä ei itse pystytty tekemään. Työtä tehtiin kaiken
aikaa koko eliniän. Perustana oli luottamus itseensä ja omiin voimiinsa.
Uskottiin vakaasti, että jokainen oli oman onnensa seppä. Vanhempien oli
elätettävä itsensä lisäksi lapsensa, aikuisten lasten iäkkäät vanhempansa,
mutta tiukassa tilanteessa kyllä muut sukulaisetkin ja naapuritkin tulivat
avuksi esimerkiksi lainanannossa ja takauksessa. Myös kyläläisten keski-
näinen apu oli tärkeää. Monissa kiireellisissä töissä järjestettiin kokka, esi-
merkiksi kuokku-, leikkuu- pellava- ja pärekattokökkä. Vahingon sattuessa,
esimerkiksi tulipalon jälkeen annettiin naapuriapua ja järjestettiin keräyk-
siä. Apua saatettiin kaikkein köyhimmille antaa myös säälistä ja armeliai-
suudesta."

Hautamäki 1993,253 - 254

Esitetty ajatus oli voimakkaan kasvuhakuisen, keskitetyn ja asiantuntija-
keskeisen suunittelun aikakautena esitettynä ilmeisen hämmentävä.
Edustivathan kunnat julkisen hallinnon osaa, joka oli nopean kas-
vun ja jatkuvan voimavarojen lisääntymisen kehitysurassa. Keskitettyyn
taloudellisten voimavarojen käyttöön ja uusiin suunnittelujärjestelmiin
siirtymistä valmistelevissa kunnissa ajatus herätti varmasti ristiriitai-
siakin tunteita: merkitseekö ehdotus siirtymistä takaisin kylähallintoon,
kun siitä kovalla vaivalla juuri on päästy eroon!

Kylätoiminnan idea oli siis avoin monille tulkinnoille. Käytän-
nön kokeilujen rinnalla suunniteltiin koulutusstrategiaa sekä valmis-
tettiin oppimateriaalia. Kylätoiminnan idän oli muututtava käytännöl-
lisiksi ja yleistajuisiksi toimintaohjeiksi.

44



Elävä Kylä - kylätoiminnan opas

Elävä Kylä on suomalaisen kylätoiminnan opillisen kerronnan kes-
keisin teksti, Kylätutkimus-76:n voimalla piirretty kylätoiminnan (esi)-
kuva. Siinä tiivistyy kylätoiminnan senhetkinen opillinen sisältö. Kir-
jassa esitellään kylätoiminnnan perusteita ja siihen saakka kertyneitä
myönteisiä kokemuksia kylätoiminnasta sekä

annetaan perustiedot kylätoiminnasta, sen
käynnistämisestä, toimintamuodoista ja menetelmistä sekä
esitetään esimerkkejä onnistuneesta kylätoiminnasta.

Kylätoiminta ymmärretään erityisesti kyläläisten elinolosuhteiden ja
koko kylän kehittämisenä (Hautamäki 1979,51). Teoksessa yhdistyy
vanha ja uusi, perinne ja nykypäivä. Lähtökohtana on ajatus, että maa-
seudulla kyläläisten yhteistoiminnalla on perinteisesti ollut merkittävä
asema. Yhdessä ja talkoilla tekemällä on selviydytty läpi vaikeiden
aikojen. Näin myös kylätoiminnan tärkein perusta on asukkaiden oma-
toimisuus, jota tiedoin, taidoin ja taloudellisesti tukemalla luodaan
maaseudun kestävää kehitystä.

Tiivistetysti kysymys on siitä, että kyläläisten on itse - yhteistyössä
- aloitettava asioiden ajaminen, otettava niistä selvää, tehtävä aloit-
teita ja otettava muutenkin "ohjat omiin käsiinsä". Kylän sisältä on
löydyttävä se voima, josta kylän kehitys käynnistyy ja vahvistuu. Tär-
keintä on kyläläisten yrityshalu ja hyvä kylä- ja yhteishenki, (emt.,
128 -130) Kyläläisten omatoimisuus ei kuitenkaan yksin riitä, vaan
heidän pyrkimyksiään on tuettava. Tuloksia syntyy, kun julkisen vallan
tuki yhdistetään väestön omatoimisuuteen. Kylätoiminnan keskei-
set teesit ovat

1. kylätoiminnan on järjestäydyttävä.
2. kylätoiminnan on oltava pitkäjänteistä.
3. yhteishenkeä voidaan kasvattaa.
4. kaikki kyläläiset mukaan.
5. kaikki kylässä olevat henkiset voimavarat on saatava käyttöön.
6. kylän kehittäminen kokonaisuutena on tärkeää.
7. puoluepolitiikka tulee unohtaa oman kylän asioissa.
8. kylien välisiä ristiriitoja on vältettävä.
9. kaikkia olemassa olevia mahdollisuuksia on käytettävä hyväksi.
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10. kylätoiminta merkitsee aloitteellisuutta ja yhteistoimintaa ilman
byrokratiaa ja muodollisuuksia.

(emt., 21 - 24)

Oppikirjamaisella tyylillä teoksessa esitetään hyviä periaatteita ylei-
sellä tasolla, mutta opastetaan myös hyvin yksityiskohtaisesti (mm.
sääntömallit). Kaikkiaan kirjassa kuvataan ja havainnollistetaan menes-
tyksellisen kylätoiminnan edellytyksiä. Esimerkiksi talkoiden merki-
tystä korostetaan monissa kohdin. Vähäiset voimat on käytettävä jär-
kevästi työtehtävien jakamisen kautta. Tehokkaaksi työskentely-
muodoksi suositellaan ryhmätyötä. Kirjan mukaan tuloksellinen kylä-
toiminta edellyttää myös suunnitelmallisuutta. Sen taustalla vastaa-
vasti on itsetutkimuksen keinoin hankittua tietoa (taulukko 3).

Itsesuunnittelu ankkuroidaan tekstissä kuntasuunnittelun muo-
toihin ja rytmiin. Kytkeytyminen kunnallishallintoon juuri kuntasuun-
nittelun kautta antaisi kylätoiminnalle 'Vankat kehykset", (emt., 26
- 27) Kuntasuunnittelun ehdotetaan tapahtuvaksi kuntien keskusjär-
jestön suosituksen mukaisesti, mutta siihen tulisi liittää kyläsuunnittelu.

apunaan erilaiset työryhmät ja järjestöt, (emt., 112 -114) Lisäksi

suunnittelua on yksinkertaistettava käytännönläheisemmäksi.
suunnittelun on ohjauduttava alhaalta ylöspäin,
lähtökohdaksi on otettava maaseudun omaleimaisuus,
turhasta paperisodasta ja virkavaltaisuudesta on päästävä eroon,
suunnittelua ja hallintoa on yhtenäistettävä,
kyläläiset tulee kouluttaa uudentyyppiseen suunnitteluun,
suunnittelijoiden tulee ottaa kylätoiminta keskeiseksi perustaksi,
sekä omaksua uusi asenne suhteessa kyläläisiin.

(emt., 27 - 30)
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Taulukko 3
Kylätoiminnan opillisen sisällön osatekijät Elävä Kylä -kirjan mukaan

KYLÄTOIMINTA ON KYLÄLÄISTEN ELINOLOSUHTEIDEN JA
KOKO KYLÄN KEHITTÄMISTÄ

LÄHTÖKOHDAT

-yhteistuumaisuus

-oma-aloitteisuus

- omatoimisuus

- yrittämisen halu

PERIAATTEET

-vapaaehtoisuus

- yksilöllinen vapaus

- suunnitelmallisuus

-luovuus

- avoimuus

MENETELMÄT

-talkoilla ja työtä
jakamalla

- ryhmissä

-itsesuunnittelu

- itsetutkimus

Elävä Kylä on Kylätutkimus-76 hankkeen tuotos, erityisesti aikuisopis-
kelijoiden oppimateriaaliksi tarkoitettu kylätoiminnan käsikirja. Tekstin
ilmestymiseen liittyi myös loppuvuodesta 1979 yleisradiossa esitetty
kylätoimintaa käsittelevä kuusiosainen ohjelmasarja. Tutkimushank-
keen tavoin kirjan tehtävänä ei ollut vain esitellä tutkimustuloksia,
vaan myös olla käytännön toimintaohjeena. Kirjaa käytettiin oppi-
materiaalina esimerkiksi kansalaisopistojen opintopiireissä, ja siitä otettu
3000 kappaleen painos myytiin muutamassa vuodessa loppuun.

Kirjassa kylän käsitteen tärkeät kulttuurihistorialliset merkitykset
limittyvät suunnitteluteoreettiseen tulkintaan kylästä suunnittelun alue-
yksikkönä. Paikkaan kiertyi erityinen subjektiviteetti: kylätoiminta
on kollektiivisen subjektin toimintaa. Tämän ajatuksen voi nähdä visu-
alisoituneena kirjan kansikuvaan. Siinä kaksi muurahaista kuljettaa
itseään suurempaa taakkaa. Muurahaiset symboloivat ahkeruutta ja
yhteistyötä. Päämäärästään "tietoisella toiminnalla'' talkoomuurahaiset
kyseenalaistavat jopa painovoiman. Muurahaisten "yhteistoiminta"
näyttää usein luonnossakin niin saumattomalta, että yksittäiset yk-
silöt eivät enää erotu subjekteina, vaan subjektiksi nousee pesä - kylä.
Mikseivät siis myös kyläläiset voisi yhdessä toimien uhmata, jopa
kumota, yhteiskunnallisia "painovoimalakeja".
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Kirjan voima oli sen tulevaisuuden uskoa luovassa tyylissä. Teksti
on monin (näkymättömin) kiinnikkein ajan liikkuvassa keskustelussa.
Sen tyyli on positiivinen, oman äänen läpäisemä. Ääni kuuluu sel-
keästi kyläläisten puolelta, yhteiskunnallisia "painovoimalakeja" vas-
taan. Kirjoittaja uskoo itse, ettei maaseudun myönteinen kehitys voi
toteutua ilman asukkaiden omatoimisuutta ja sitoutumista.

Opillisen kerronnan ihmiskäsitys ja poliittinen odotushorisontti

Ihminen kehittyy itseään tutkien. Siksi ei ole merkityksetöntä, millaisen
kuvan ihmisestä luomme. Ihmisen toiminnasta erilaisin symbolisin
keinoin, kuten liikkein, äänin, kuvin tai sanoin tuotetut esitykset ovat
kommunikaation apuvälineitä. Nämä representaatiot ilmaisevat mer-
kityksiä ja tavoitteita sekä toimivat käytännön yhteistoimintaa ohjaavina
suunnitelmina ja karttoina. Ihmistä koskevat representaatiot ovat tär-
keitä toimijoiden välisen yhteisymmärryksen luomisessa. Ne muotoutu-
vat historiallisesti, osin myös ihmistä tutkivien tieteiden kehityksen
myötä. Ne vaikuttavat käsityksiimme siitä, millainen ihminen on ja
mitä ihminen voi itsestään tehdä. (Eskola 1985,11 -17)

Se mitä ihminen voisi olla, on myös politiikan ydinaluetta. Sillä
juuri mahdollisen käsite on mitä poliittisin. Poliittista ulottuvuutta
ei voi rajata myöskään kylätoiminnan tai sen opillisen kerronnan ul-
kopuolelle. Kylätoiminta ei ole vain käsillä olevien ongelmien rat-
kaisemista, se on osallistumista ja vaikuttamista, poliittista erityisesti
siksi, että sen tarkoituksena on tuottaa myös uusia odotuksia. (Lappa-
lainen 1992,152) Historiallisen kehityksen seurauksena maaseudulle
oli patoutunut luovan toiminnan energiaa. Muutokseen tähtäävän
kylätoiminnan oli murrettava patoja ja luotava uusia uomia. Oli kos-
keteltava itsensä toteuttamisen ja yhteisvastuisuuden herkkiä koh-
tia. Juuri omatoimisuus edistäisi kylähenkeä ja lisäisi kyläläisten itsetun-
toa. Vasta tuloksellisen toiminnan myötä itseluottamus kasvaisi ja
tulevaisuuden uskon vahvistuessa myös yhteistyön edellytykset parani-
sivat. Opillisen kerronnan tehtävänä oli luoda uusia odotuksia hahmot-
tava horisontti, uuden yhteistoiminnallisen luovuuden käytännön
lupaus.
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" Kun kaupunginosatoiminta saadaan alkuun, yhteistyö kylätoiminnan
kanssa voi alkaa. Tällöin voisivat olla mahdollisia todella suuretkin yhteis-
kunnalliset muutokset ja yhteiskunta voitaisiin organisoida uudelleen
itseohjautuviksi pieniksi alueellisiksi yhteisöiksi, kyliksi ja kaupunginosiksi.
Matka tähän on kuitenkin vielä pitkä ja lopputulos riippuu muunmuassa
taloudellisesta kehityksestä."

Hautamäki 1980,133

Kerronnan koskettavuus siis edellytti tietyn ihmiskuvan käyttöä. Ker-
ronnan tunnevaikutus voitiin lopulta saavuttaa vain positiivisen, tavoit-
teista toimintaa, luovuutta ja vapautta korostavan ihmiskäsityksen kautta.
Kyse ei kuitenkaan ollut jostakin tietystä määritelmästä, vaan erilaiset
painotukset mahdollistavasta näkemyksestä. Omaksuttu ihmiskäsitys
vaikutti välillisesti ja vaikeasti osoitettavalla tavalla. Hautamäen jäl-
kikäteen muotoilema kylätoiminnan ihmiskäsitys on seuraavanlainen.

" Kylätoiminnan lähtökohtana on ihmiskäsitys, jossa ihminen nähdään toi-
mintaansa ja olosuhteitaan tietoisen älyllisesti suunnittelevana olentona.
Samalla korostetaan inhimillisen tietoisuuden luovaa ja omaehtoista luon-
netta, jossa ihminen itsenäisesti muokkaa saamiaan ärsykkeitä uudella ta-
valla niin, ettei hänen toimintaansa voida edeltä käsin ennustaa. Yksilö
pystyy tällöin aktiivisena yhteiskunnallisena olentona hallitsemaan luovalla
ja kestävällä tavalla yhtäältä itseään ja toisaalta itsensä ja ympäristön vä-
listä vuorovaikutusta. Tämä takaa, että ihmisellä on toimiva suhde omaan
itseensä."

Hautamäki 1989,20

Kylätoiminnan opilliseen kerrontaan sisäistyi myös valistuksellisia
piirteitä. Vaikka täsmällisiä kiinnekohtia vanhojen joukko-organisaa-
tioiden opilliseen kerrontaan on vaikeata osoittaa, niin esimerkiksi
Hautamäen teksteissä ja puheissa niiden vaikutus näkyy. Sen lisäksi,
että keskeisin teksti on paikoin kuin järjestötoimitsijan käsikirja, ylei-
sempiä yhtymäkohtia löytyy esimerkiksi 1800-luvun granfeltilaiseen
kansallismieliseen valistusfilosofiaan. Tällaisia ovat epäpoliittisuuden
vaaliminen, koulutuksen korostaminen sekä lojaali suhtautuminen
esivaltaa ja hallintoa kohtaan. Muutos oli tehtävä ehdottoman laillisin
keinon, eli vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän rajoissa. Kylätoiminnan
opillisessa ytimessä oli kansalaistoiminnan ja erityisesti paikallishal-
linnon välinen hallittu vuorovaikutus. Tämä ilmeni pyrkimyksenä
koordinoida kyläsuunnittelu osaksi kuntasuunnittelua.
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Joukko-organisaation rakentamisen vanhat strategiat tarjosivat kyllä
monia esikuvia. Kylätoiminnan organisoimisen periaatteissa voikin
nähdä yhtäläisyyttä esimerkiksi osuustoimintaan (Kuukasjärvi 1993,
32 - 36) mutta myös monien muiden yhteistoiminnan muotojen kanssa.
Koska agraarimaaseudun asutusrakenteen runkona olivat kylät, ne
myös olivat olleet monen järjestön organisoimisen luonnollinen ja
käyttökelpoinen perusta. Tästä esimerkkeinä voi mainita niin martta-
järjestön kyläyhdistykset (Ollila 1993) kuin nuorisoseuraliikeen kylä-
piirijaonkin.

" Tiheisiin kyläryhmiin järjestyneillä seuduilla on piirejä mukava muodostaa
kylittäin."

Alkio 1923, 83

Kylätoiminnan organisoimisen periaatteita ei kuitenkaan voi kiinnittää
vain johonkin yksittäiseen esikuvaan, vaan ne liittyvät laajemmin tasa-
arvoisen järjestötoiminnan perinteeseen. Oleellinen ero historiallisiin,
valistuksellisiin joukkoliikkeisiin oli se, että kylätoiminta ei ollut keski-
tetysti johdettu, vaan se hajautui 1980-luvun alusta nopeasti paikallisiksi
toiminnallisiksi kudoksiksi. Vaikka kylätoiminnan edistäminen oli
aluksi hyvin systemaattista ja tavoitteista, niin valtakunnalliseksi or-
ganisaatioksi muodostettu Kyläasiain neuvottelukunta aloitti toimin-
tansa vasta 1982, eli tilanteessa, jolloin Suomessa oli jo noin 1700 ky-
lätoimikuntaa. Neuvottelukunta ei ohjaillut kylätoiminnan sisältöjä,
vaan oli 21 olemassaolevan järjestön löyhä yhteisö, jonka tehtävänä
oli suomalaisen kylätoiminnan kerronnan kantaminen, tiedotuksen
ja koulutuksen järjestäminen.

Kylätoiminta siis sulautui koetellusta historiallisesta perinnöstä
nouseviin yhdistystoiminnan demokraattisiin periaatteisiin, joka mer-
kitsi erityisesti tiettyjen tasa-arvoiseen kanssakäymiseen perustuvien
toimintatapojen omaksumista. Kuten sitä, että kylätoimikunnan jä-
senet valitaan kaikille avoimissa kyläkokouksissa. Vapaamuotoisessa
muodossa toimittaessa kuka tahansa kylätounikunnan toiminta-alueella
asuva on voinut asettua ehdolle kylätoimikuntaan sekä äänestää kylä-
kokouksissa, kuten usein myös henkilö, joka ei asu kylällä, mutta on
mukana toiminnassa. Kiinnostava periaate on ollut irtisanoutuminen
puoluepolitiikasta. Tämä on paikallisesti tarkoittanut myös sitä, että
kylätoimikuntien jäseniä ei valita puoluepoliittisin perustein. Politii-
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kassa mukana olevien asema on yleensä ratkaistu tapauskohtaisesti
harkiten.

Maantieteilijälle toiminnallisten alueyksiköiden ymmärtäminen
kylätoiminnan perustaksi oli luonteva valinta (ks. Hautamäki 1967).
Kylätoiminnan opilliseen kerrontaan ei ole määritelty virallista ky-
län käsitettä. Itse asiassa alueen määritteleminen perinteisen (kylä)yh-
teisön kaltaiseksi olisi ollut epäuskottava jo siitä syystä, että kylien
sosiaalinen hajautuminen oli tunnettu tosiasia jo 1960-luvulla. Toi-
saalta väärinkäsityksiä olisi ehkä vältetty käyttämällä kylätoiminnan
sijasta laajempaa (ja kansainvälisempää) asukastoiminnan käsitettä.
Näin olisi kuitenkin menetetty tunnevaikutuksen kannalta tärkeät
yhteydet merkityksellisiin maaseudun kulttuurihistoriallisiin juuriin:
sanassa kylä oli käsitteellistä voimaa. Ei ollut välttämätöntä keskittyä
akateemisiin määrittelyihin, kun soveltuvan ratkaisun löytämiseksi
voitiin pitkälti luottaa kyläläisten omaan tulkintaan. Näin saatiin
perusyksiköksi eräänlainen mielletty kylä. Eli alue - meidän kylä(t) -
jonka ihmiset mielsivät mahdolliseksi hallita ja jonka rajoista voitiin
paikallisesti sopia. Käytännössä kylätoimikuntien toiminnalliset alueet
muodostuivat usein useammasta historiallisesta tai hallinnollisesti mää-
ritellystä kylästä. Vuonna 1980 puolet kylätoimikunnista ilmoitti toi-
mivansa useamman kuin yhden kylän alueella.

Mitä kylätoiminta voisi olla ? Vastauksen etsintä alkaa

Olen edellä esitellyt kylätoiminnan opillista kerrontaa kantaneita ajatuk-
sia. Kaikkiaan kerronnan muotoon vaikutti sen tärkein kohde. Vies-
tien oli oltava kohdeyleisölleen ymmärrettäviä ja konkreettisia. Tut-
kimukselliset tavoitteet olivat siten erikoistuneita keinoja tärkeämmän
päämäärän - historiallisen liikunnan - saavuttamisessa. Tehty tutki-
mus palveli lähinnä kerronnan luomisen käytännön tarpeita (esim.
Korhonen 1977). Jos kohteena olisi ollut akateeminen yleisö, niin ker-
ronta olisi varmaankin saanut toisen, analyyttisemman, teoreettisem-
man ehkä myös kriittisemmän muodon. Tässä suhteessa vaihtelua
oli luonnollisesti myös hankkeen sisällä. Esimerkkinä mainittakoon
Rouhisen tekstit. Rouhinen oli toimintatutkijana aktiivisesti mukana
Kylätutkimus-76 hankkeissa mutta pyrki myös tietoisesti tarttumaan
ajan teoreettiseen käsitteistöön ja keskusteluun sekä rakentamaan
tekstejä yhteiskuntatieteelliselle yleisölle.
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Perusluonteeltaan Kylätutkimus-76 ei kuitenkaan ollut teoriaa luo-
va hanke, ja se kosketti akateemisen tiedeyhteisön puhuntaa vain pai-
koin. Tämä jätti suuret mahdollisuudet kohdistaa kritiikkiä hankkeen
puutteisiin tai teoreettisiin heikkouksiin. Kriittisellä analyysillä oli
tiedeyhteisössä luonnollisesti oikeutuksensa. Tutkijoiden kriittinen
arviointi kohdistui opillisen kerronnan käytäntöön, teksteihin ja puhei-
siin, joissa tietyt ideat ja hyvät esimerkit pelkistetysti esitettiin. Toi-
mintatutkijoiden piirissä juuri esimerkkien ja käytännön kokeilujen
yhteisvaikutuksen ajateltiin kuitenkin luovan kokeiluihin rohkaisevan
ilmapiirin. Muutamat onnistuneet kokeilut, kylätoiminnan konkreettiset
utopiat avasivat tärkeän kysymyksen: mitä kylätoiminta voisi olla?

Perinteisesti tämänkaltaiseen kysymykseen etsitään tieteellisesti
perusteltuja vastauksia menneestä - ei tulevaisuudesta. Voidaankin
todeta, että jos kylätoiminnan kehitys olisi ollut tutkijoiden kriittisen
koettelun varassa, se olisi todennäköisesti pysähtynyt alkuunsa. Tut-
kimushankkeen suurin merkitys olikin, että se esitti innostavasti ja
uskottavasti itse kysymyksen. Tärkeämmäksi tuli kylien asukkaiden
oma tulkinta: näkivätkö he kylätoiminnan opillisen kerronnan ide-
oissa sellaista, johon kurottaen yhteistoiminta voitaisiin aloittaa - tehdä
hyppy tuntemattomaan.

Tulkinnasta alkaa uusien ideoiden elämä. Siitä kasvoi myös opil-
lisen kerronnan ja kylätoiminnan paikallisten kudosten kehityksen
luonnollinen ero. Opillisen kerronnan käytännön ohi alkoi työntyä
omaehtoisesti kehittyvä kylätoiminnan käytäntö: paikallinen kerronta,
omat kohteet ja tulkinnat.

KYLÄTOIMINNAN PAIKALLINEN TULKINTA

Ennen siirtymistä kylätoiminnan nykytilan tarkasteluun analysoin
paikallisesti muotoutunutta kylätoiminnan tulkintaa. Tutkin sitä kylä-
toimikuntien ilmaiseman toiminta-ajatuksen kautta. Toiminta-ajatuksen
voi ymmärtää yleiseksi perusteluksi jonkin toiminnan mielekkyydestä,
erääksi tavaksi vastata kysymykseen: miksi toimitaan? Vuonna 1980
kylätoimikunnille osoitetun kyselyn yhtenä kohtana tiedusteltiin: miksi
kylätoimikunta on perustettu, eli "mikä on toiminta-ajatus?" Avoi-
meen kysymykseen vastattiin lyhyesti omin sanoin. Toiminta-ajatus
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on ilmaistu ymmärrettävästi 90%:ssa lomakkeista (n=454), joko yhtenä
ytimekkäänä virkkeenä tai useampia määreitä sisältävänä kokonaisuu-
tena. (Kyläkysely-80) Kokosin toiminta-ajatuksen määreet ensin lää-
neittäin (11) niin, että 10-12 useimmin mainittua määritelmää muo-
dostivat kokonaisuuden. Tämän jälkeen yhdistin läänittäiset tulok-
set. Kaikkiaan näin muodostuneessa aineistossa on 585 toiminta-aja-
tusta määrittelevää mainintaa. Seuraavassa on kahdeksan eniten mai-
nintoja saanutta luokkaa tärkeysjärjestyksessä sekä niiden osuudet
kaikista maininnoista.

Kylätoiminnan tarkoituksena on

kylän kaikinpuolinen kehittäminen. (23%)
yhteisten asioiden hoitaminen. (17%)
palvelutason säilyttäminen ja kehittäminen. (14%)
asukkaiden yhteistoiminnan lisääminen. (11%)
kylän viihtyvyyden parantaminen. ( 8%)
yhteydenpito ja asianajo päättäjiin päin. ( 7%)
kylän elinvoiman ylläpitäminen. ( 6%)
yhteishengen luominen. ( 5 % )

Kyläkysely-80

Yleisin ilmaistu kylätoimikunnan toiminta-ajatus oli kylän kaikinpuo-
linen kehittäminen. Toiminnan yleiseksi tavoitteeksi ilmaistaan ky-
län elvyttäminen, sen elinvoimaisuuden lisääminen tai kuoleman estä-
minen. Kehittämisen tärkeimpänä painopisteenä mainittiin palvelut.
Keskeisinä pidettiin niin julkisten (koulu ja posti) kuin yksityistenkin
(kauppa ja pankki) palvelujen säilyttämistä. Myös uusien palvelujen
saamista pidettiin tärkeänä. Tämä taas liittyi pyrkimyksiin saada uusia
asukkaita kylään sekä kehittää elinkeinoja ja luoda työpaikkoja. Vii-
meksi mainitut osa-alueet saivat kuitenkin vain 2 - 3% maininnoista.

Kylätoimikunnan tärkeäksi tehtäväksi määriteltiin yhteisten asi-
oiden hoitaminen. Yhteiset asiat ovat omaa kylää koskevia ja kylä-
läisten ongelmiksi kokemia. Kylätoimikunnan olisi tuotava kyläläis-
ten näkemykset esiin, valvottava kylän etuja, pyrittävä ratkaisemaan
ongelmia sekä poistamaan epäkohtia. Tämän toteuttamiseksi pidet-
tiin tärkeänä yhteydenpitoa päättäjiin, erityisesti kunnallishallintoon.
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Kuntaan olisi tehtävä aloitteita ja oltava aktiivisesti ajamassa hank-
keita.

Vastauksissa kylän elinvoima nähtiin kaikkiaan hyvin toiminnal-
lisena. Vastauksissa kylä, useampien kylien muodostama alue tai ky-
läyhteisö kuvataan eri tavoin toimivana yhteisönä. Asukkaiden yh-
teistoiminnan lisääminen niin harrastusten kuin yhteisten asioiden
hoidonkin parissa koettiin tärkeäksi. Kylän toiminnallinen kehitys
koettiin elinvoiman ylläpitämisen - kylän olemassaolon - edellytyksenä.
Kaikinpuolinen kylän elämän vireyttäminen määriteltiin tärkeäksi elä-
män laadun ja viihtyvyyden kannalta. Mainitsemisen arvoisena paino-
tuksena aineistossa oli myös kylän yhteishengen, tai "me-hengen"
luominen, aktivoiminen ja kehittäminen. Voimavarojen kokoaminen,
kyläläisten yhdistäminen ja yhteisen elämänuskon luominen oli tär-
keä kylätoimikunnalle mielletty tehtävä. Yhteenkuuluvuuden tuntee-
seen liittyi toivo mahdollisuudesta vaikuttaa yhdessä toimimalla. Hen-
kisen vireyden kehittäminen liitettiin vastaavasti pyrkimyksiin lisätä
asukkaiden omatoimisuutta ja innostaa heitä osallistumaan.

Suurin osa kyselyyn vastanneista kylätoimikunnista oli perus-
tettu 1978 -1980. Lyhyestä toimintakaudesta johtuen vastaukset kuvaa-
vat tuoreesti juuri niitä odotuksia, joita kylätoimintaan kohdistui. Aineis-
ton perusteella näyttää siltä, että opillisen kerronnan idea kokonais-
valtaisesta kehittämisestä omaksuttiin laajasti. Suunnittelun käsitettä
ei kuitenkaan käytetä. Itsesuunnittelun idea tulkitaan väljästi oma-
toimiseksi kehittämiseksi, rationaalisuus kääntyy tulkinnassa pehmeäm-
mäksi tavoitteisuudeksi. Tavoitteiden tärkeäksi sisällöksi muotoutuu
erityisesti palvelujen kehittäminen. Mitä ilmeisemmin se koettiin konk-
reettisimmin ongelmaksi, johon olisi mahdollista vaikuttaa.

Kylätoiminnan ja kunnallishallinnon väliset yhteydet nousivat
tärkeiksi. Yhteydenpidon muoto ei kuitenkaan jäsentynyt suunnitelmal-
lisena (kylä-kunta suunnittelu) suhteena, vaan oikeammin yhteistyö
nähtiin perinteisemmin, vakiintuneiden osallistumismuotojen kaut-
ta kanavoituvana. Kyläläiset näkivät tärkeäksi yhteisten etujen ajami-
sen, aloitteiden tekemisen ja yleensä tiedon kulun lisäämisen kun-
nan viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kylien välillä. Halut-
tiin uskoa kunnallishallinnon mahdollisuuksiin ja tahtoon vaikuttaa
kylien kehitykseen. Lisäksi paikallishallinto koettiin ilmeisen läheiseksi
ja tutuksi yhteistyötahoksi.

Kylätoiminnan opillisen kerronnan keskeiset ajatukset siis kos-
kettivat kyläläisten kokemusmaailmaa. Nähdäkseni myös keskeinen
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itsesuunnittelun idea omaksuttiin, joskin melko väljän tulkinnan kautta,
kylän kaikinpuolisen kehittämisen muodossa. Kylätoiminnan kehit-
tyvä kerronta sai paikallisten tulkintojensa kautta uudet erityiset muo-
tonsa ja sisältönsä. Niitä määrittivät erityisesti käytännön olosuhteet
ja tilanteet. Esimerkiksi akuutti uhka, kuten koulun lopettaminen, muo-
dosti tarkoituksen myös kylätoiminnan aloittamiselle. Kylätoirnikunnis-
sa, jotka päättivät rekisteröityä toiminta-ajatus kirjattiin yhdistyksen
sääntöihin. Esimerkiksi Anttolan seudun kyläyhdistyksen säännöissä
yhdistyksen tarkoitusta hahmotellaan seuraavasti (Kosonen 1988,255):

"Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda esiin kyläläisten näkökantoja ja val-
voa heidän etujaan tarpeellisiksi katsomissaan asioissa ja tehdä kunnan
päättäville elimille aloitteita kylän kehittämiseksi. Tehtävänä on turvata
peruspalveluiden säilyminen sekä myös edistää kyläläisten yhteistoimin-
taa ja parantaa viihtyisyyttä kylässä. Varoja toimintansa tukemiseksi yh-
distys hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla arpajaisia, juhlia
yms. ja ottamalla vastaan lahjoituksia."

Miksi kylätoimintaa?

Kylätoiminnan kehitys lähti 1980-luvun alussa opillisen kerronnan
ylittävään liikkeeseen. Olisi kiinnostavaa vertailla toiminta-ajatuksen
nykyisiä tulkintoja vuosikymmenen takaisiin, mutta edellä esitetty
on ainoa laaja kylätoiminnan tarkoituksen paikallista tulkintaa kar-
toittava valtakunnallinen aineisto. Vertailuaineiston puuttuessa mah-
dollisista painotusten muutoksista voi esittää vain yleisesti suuntaavia
näkemyksiä. Toisessa valtakunnallisessa kylätoiminnan tilaa kartoit-
taneessa kyselyssä toiminta-ajatukseen liittyviksi vastauksiksi voi lukea
ne, jotka saatiin kysymykseen, miten kylän elinvoimaisuus voitaisiin
säilyttää. Tarjotuista vaihtoehdoista merkittävimmäksi arvioitiin tie-
donkulun lisääminen ja yhteistoiminnan edistäminen (Laurila 1993,
55).

Kysymys kylätoiminnan tarkoituksesta on yleisesti esitettynä avoin
lukemattomille vastauksille. Se on kuitenkin luonnollinen, omaa toimin-
taansa tutkivan ihmisen kysymys, johon ei edes odoteta yhtä tai lopul-
lista vastausta. Olen itse etsinyt kylätoiminnan sisäisen liikevoiman
ymmärrystä edellä olleiden tulevaan suuntautuneiden toiminta-aja-
tusten kautta. Havainnollistan tulkintaani seuraavassa vuonna 1993
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kahden kyläsuunnitteluryhmän kanssa (Tammelassa ja Vesilahdel-
la) tekemien! intensiivisten ryhmätöiden tuloksilla. Ryhmätöinä poh-
dittiin kysymyksiä: mikä on kylätoiminnan toiminta-ajatus tai tehtä-
vä? Miksi kylätoimintaa? Työskentelyssä muotoutuivat seuraavat luon-
nehdinnat.

Kylätoiminnan tarkoituksena on

elämän laadun kohottaminen.
yhteistoiminnan kehittäminen.
yhteisten asioiden hoitaminen.
itsetunnon kehittäminen.
hyvän elinympäristön säilyttäminen.
esimerkiksi tiestön ja palvelujen parantaminen sekä
työpaikkojen sijoittumisen edistäminen.

Työskentelyyn osallistuneet kylätoiminnan aktiviivit liittivät elämän
laadun kohottamiseen sellaisia asioita kuin viihtyvyyden, yhteishengen
ja yhteenkuuluvuuden tunteen ylläpitämisen. Elämän laatua luotai-
siin yhdessä, ihmisten välisen kanssakäymisen ja yhteistoiminnan kaut-
ta. Katsottiin, että vain yhdessä voidaan luoda usko tulevaan ja vai-
kuttaa kehitykseen. On tärkeätä, että "me olemme olemassa!" Käytän-
nössä tällä tarkoitettiin mm. yhteisten asioiden tunnistamista ja nii-
den edistämistä yhteisvoimin. Tämä edellyyttää, että "me" koetaan
todelliseksi ja toimivaksi.

Kylätoimintaa harjoitetaan "milloin mistäkin syystä". Hyvistä
syistä puhutaan paljon ja niitä on lukemattomia: niin koulun lopet-
tamisen estäminen kuin harrastustoiminnan ylläpitäminenkin. Erityisen
kiinnostavia ovat kuitenkin kylätoiminnan julkilausumattomat teh-
tävät. Niihin luen tässä tulkintani, jonka mukaan kylätoiminnassa on
kysymys meidän (kylän) olemassaolosta: vain toimiva kylä (me) voi
olla elävä.

Kun toiminnallisuus alkoi väestön vähenemisen ja palvelutoi-
mintojen loppumisen myötä hiljentyä, myös "meidän" elinvoima hiipui.
Kun televisio veti vähenevän väen pirtteihin, niin "me" teki kuole-
maa. Meidän (kylän) elintoimintojen elvyttämiseksi oli välttämätöntä
luoda uutta toiminnallisuutta. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut pa-
luuta perinteisen kyläyhteisön piirteisiin, koska sen viimeisin rapautu-
minen oli alkanut jo kaksi vuosikymmentä aiemmin. "Me" ei siis enää
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voinut merkitä yhtä, vaan "meitä" oli monia. Ei voitu ajatella, että
muodostuisi uudelleen yksi yhteistoiminnan kudos, vaan oli rakennet-
tava muiden rinnalle uusi luovat energiat kokoava kudos. Käytän-
nössä kylän kehittämisen idea kosketti ensin muutamia kyläläisiä, ja
heidän toimestaan rakennettiin uusi kehittämiskysymyksistä - kylän
olemassaolosta - keskusteleva kylätoimikunta.

Paikallinen kylätoiminta on subjektiivisista arvostuksista nouseva
aktiviteetti. Vapaaehtoisuuteen perustuva kylätoiminta ei kuitenkaan
voi kehittyä samantekevien asioiden tai itsestäänselvyyksien täyttä-
mässä tilassa. Laajeneva kehitys edellyttää poliittisen tilan olemas-
saoloa. Poliittisessa tilassa on mahdollista kyseenalaistaa olemassa-
olevia asioita - nähdä ja toimia toisin. Kylätoiminnassa poliittisuus
tarkoittaa yhteisten asioiden näkemistä avoimina ongelmina, se on
uusien ongelmien jatkuvaa tuottamista ja ratkaisemista. (Lappalai-
nen 1992) Tällainen toiminta luo ristiriitoja ja lisää epävarmuutta. Laa-
jenevan kylätoiminnan "hintana" onkin vaikeammin hallittava yhteis-
toiminta, hyötynä vastaavasti on luovan ja moraalisen kudoksen ke-
hittyminen. Kylätoiminnan poliittisuuden näkeminen on sen ymmär-
tämisen tärkeä edellytys.
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2. KYLÄTOIMINNAN NYKYTILA

Kylätoiminta on osa kulttuurihistoriallista liikuntaa ja kehittyy yhteis-
kunnan jännitteissä suuntiin, joista voimme tänään antaa vain viitteitä.
Ymmärrän nykytilan tässä kokonaisuutena, jonka tämän päivän toimija
voi hallita palauttamalla mieleen mennyttä ja ajattelemalla tulevaa.
Kylätoiminnan nykytilan tutkiminen edellyttää siis sekä katsausta
menneeseen että avautuneiden mahdollisuuksien analyysiä. Tarkastelen
aluksi suomalaisen kylätoiminnan viimeaikaisen kehityksen pääpiirteitä
sekä kerronnan käytäntöä. Tämän jälkeen arvioin paikallisen kylätoi-
minnan nykytilaa.

SUOMALAISEN KYLÄTOIMINNAN KEHITYKSEN
PÄÄPIIRTEET

Kahdenkymmenen vuoden aikana kylätoiminta on levinnyt koko Suo-
meen. Se on kehittynyt yhteiskunnan muutosten myötä, mutta myös
itsenäisesti ja tavoitteisesti, samalla kuitenkin jatkuvasti erilaistuen.
Kylätoiminta kehittyy paikallisten olosuhteiden ja paikallisen tulkinnan
kautta. Vaikka kylätoimikuntia toimii maamme kaikissa osissa, nii-
den toiminnan aktiivisuudessa ja sisällöissä on suuria eroja. Saman-
kin kunnan alueella kylätoiminnan tila voi vaihdella paljon. Kaik-
kiaan kylätoiminta on kuitenkin omaksuttu laajasti ja se on kiinnittynyt
maaseudun ihmisten toimiin luonnollisin sitein. Myös kylätoimin-
nan viimeaikaista kehitystä on perusteltua tarkastella yhteiskuntahistori-
allisesti taustoitettuna. Jatkan edellisessä luvussa esittämääni histori-
allista tarkastelua uusilla vaiheilla.

Edistyksen
aik

1966-1974

Epävarmuuden
aik

1975-1981

Kasvun
aika

1982-1989

Murrosten
aika

1990-

Kuvio 3 Tutkimuksessa käytetty historiallisen ajan jaksottelu vuodesta 1966
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Tarkastelen kylätoiminnan yleisiä kehityspiirteitä aluksi neljänä ajanjak-
sona. Jako noudattaa pääpiirteissään Hautamäen (1989,57) esittämiä
kylätoiminnan leviämisen vaiheita. Suomalaisen kylätoiminnan yleiset
kehitysvaiheet 1960-luvun lopulta voi hahmottaa seuraavasti:

1969 -1975 esikylätoimikuntien vaihe
1976 -1981 kylätoiminnan synty ja leviämisen vaihe
1982 -1989 kylätoiminnan vakiintumisen ja erilaistumisen vaihe
1990 - kylätoiminnan uusiutumisen vaihe.

Kylätoiminnan ajatuksellinen perusta muotoutui 1960-luvun lopun
ja seuraavan vuosikymmenen alun jännitteissä. Konkretisoitumisen
mahdollisuus avautui edistysuskon kriisiytyessä ja uusien näkemysten
noustessa esiin. Yhteiskunnan kehityksen ohjauskeinojen uudistamiseen
liittyen myös maaseudun toisenlaiselle kehittämisstrategialle avau-
tui uskottavat mahdollisuudet. Maaseudun rakennemuutos jännit-
tyi muutoksen tilaan, jolloin kansalaisten keskuudessa esiintyi val-
miutta lähteä mukaan kokeiluihin. Yhdistysten ja yksittäisten hank-
keiden voimasta syntyi muutamia rohkaisevia asukastoiminnallisia
kokeiluja. Käytin näistä kylätoimikuntien varhaisista edeltäjistä (Hau-
tamäki 1989,57) edellä nimitystä esikylätoimikunnat.

Kylätoiminnan synnyn voi paikantaa epävarmuuden ajan alkuun.
Kylätoiminnan keskeiset ideat saivat muotonsa teksteinä ja puheina.
Kylätoimintaa edistettiin opillisen kerronnan voimalla valtakunnal-
lisesti. Kylätutkimuksen yleiseen viriämiseen liittyen käynnistyi myös
muita alueellisia ja lukuisia paikallisia kylätoiminnan aktivoimis-
ja kehittämishankkeita. Itse kylätoiminnan kehityksestä voi erot-
taa hitaan (1976 - 1978) ja nopeamman leviämisen (1979 - 1982)
kaudet, joista jälkimmäinen on kylätoimikuntien perustamisen aktiivisin
jakso.

Epävarmuuden vuosien jälkeisenä kasvun aikana (1982 -1989)
uskottiin, ettei mitään vakavaa arviointivirhettä ollutkaan tapahtu-
nut. Todellinen kulutuksen vuosikymmen olikin vasta alussa. Kansan-
tuotteen kasvu kiihdytti myös julkisten menojen kasvua ja julkinen
palvelutuotanto laajeni. Kylätoiminnan toimintatavat alkoivat vakiintua,
mutta eri osissa maata eriaikaisesti alkanut toiminta sai myös pai-
kallisia erityispiirteitä. Kylätoiminnnan erilaistuminen alkoi näkyä.
Toisaalla toiminta alkuinnostuksen jälkeen hiipui, mutta jatkuvasti
perustettiin myös uusia kylätoimikuntia.
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Vuosikymmenen alussa Kyläasiain neuvottelukunta alkoi rakentaa
rooliaan kylätoiminnan valtakunnallisena edistäjänä (1982). Se ryh-
tyi organisoimaan valtakunnallisia kylätoimintapäiviä (1983) sekä va-
litsemaan Vuoden kyliä (1985). Kylätoiminta tuli maaseudulla laa-
jalti tunnetuksi. Maaseudun elinvoimaisuus -tutkimusohjelman haastat-
telututkimuksessa maaseutukuntien asukkaista 66% ilmoitti pitävänsä
tärkeänä kyläyhteisön asioiden hoitoon osallistumista, itse kylätoi-
mintaan osallistui 62% vastanneista (Niittykangas ym. 1987, 126 ja
143).

Vaikka kylätoimintaan suhtauduttiin 1980-luvulla yleensä myön-
teisesti, niin se ei kiinnittynyt kuntasuunnittelun käytäntöön tavalla,.,
jota edellisellä vuosikymmenellä hahmoteltiin. Pohjoismaissa asukas-
osallistuminen oli noussut tärkeäksi hallinnon kehittämisen keskus-,
teluteemaksi jo 1960-luvun lopulla (Kolam 1987). Suomessa se virit-
tyi hieman myöhemmin mutta oli eri tavoin esillä lähes koko 1980-
luvun. Kasvun aikana ei kuitenkaan laajemmin nähty kylätoiminnan
kaltaisen osallistumisen hyötyjä. Myöskään kuntasuunnitteluun koh-
distetut odotukset eivät toteutuneet, toiminnallinen suunnittelu ha-
jautui ja käytännössä keskeisenä ohjausvälineenä vahvistui talous-
arvio, "poliittisen kamppailun voittojen kirja". Vuosikymmenen lo-
pulla kunnallishallinnon kehittäminen konkretisoitui vapaakuntakokei-
lun muodossa. Osallistumisteema oli myös yksi tämän uudistuksen
keskeisiä painotuksia.

Vertaansa vailla olevan kulutuksen vuosikymmenen loppua lähes-
tyttäessä alkoi ilmetä merkkejä talouden käänteestä. Niitä ei kuiten-
kaan osattu tulkita seurauksin, joita parhaillaan maksamme. Rahoitus-
järjestelmien romahtaminen ja valtiontalouden velkaantuminen ovat
merkittävien maailmanpoliittisten muutosten ohella johtaneet Suo-
men tilanteeseen, jossa esimerkiksi 1970-luvun epävarmuuden ajan
7% huipputyöttömyys näyttäytyy alhaisen työttömyysasteen kaukai-
sena haavetasona. Kasvuyhteiskunnan toimintatavat on monilta osin
asetettu kyseenalaisiksi.

Kyläasiain neuvottelukunnan tiedossa olevien kylätoimikuntien
määrä on 1990-luvulla edelleen kasvanut. Vakiintuneet toimintata-
vat olivat vähällä jähmettää kylätoiminnan laajenevan kehityksen,
mutta yhteiskunnallisten murrosten myötä alkoi kylätoiminnassakin
uudistuminen, joka jatkuu edelleen. Myös kylätoiminnan erilaistu-
minen on jatkunut ja myönteisiin kehityskulkuihin päässeiden joukko
on valikoitunut. Toisaalla on pitäydytty perinteisissä toimintamuodois-
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sa. Toisaalla on etsitty uusia toimintatapoja ja yhteistoiminnan muo-
toja, joista merkittävin on kylätoiminnan maakunnallinen verkostoitu-
minen.

Tärkeä yleisempi maaseutua koskeva ajatuksellinen murros liittyy
\iiosikymmenien myötä vastakkainasetteluksi muodostuneen maaseu-
tu-kaupunki -asetelman uudelleenarviointiin. Maaseudun kehittäminen
on saanut uusia rahoituskanavia. Maaseudun kehittämisessä otetaan
parhaillaan tärkeitä käytännön askelia kokonaisvaltaisemman
maaseutupolitiikan suuntaan (Uusitalo 1993). Kuten kaksi vuosikym-
mentä sitten, murrosten aika on avannut mahdollisuuksia myös uu-
sille kertomuksille, maaseudun kehittämisen uusille teille (Katajamäki
& Kaikkonen 1991). Toisaalta julkistalouden ongelmat ovat lisänneet
julkisen palvelusektorin kiinnostusta vapaaehtoistyötä kohtaan. Näin
omatoimisuudelle, kylätoimikunnille ja vastaaville vapaaehtoisor-
ganisaatioille on avautunut uusia yhteistyömahdollisuuksia erityi-
sesti kuntien kanssa. Palkkatyön vähenemisen myötä ihmiset ovat
myös käyttäneet aikaansa vapaaehtoistyöhön, joka on vireytynyt myös
kaupungeissa.

Kylätoiminta juurtui maaseudun arkeen monilla eri tahoilla ky-
lätoimintaan sitoutuneiden ihmisten työllä. Sen menestyksellinen le-
viäminen perustuu kuitenkin laajempaan kulttuurihistorialliseen lii-
kuntaan, jossa kansalaiset alkoivat etsiä ja luoda uutta osallistumi-
sen ja vaikuttamisen käytäntöä. Kylätoiminta on siis osa laajempaa
kehityskulkua, jossa hyvinvointivaltion rakenteet muovautuvat tietyiltä
osiltaan uusiksi (hyvinvointi)yhteiskunnan verkostoiksi.

Kylätoimikuntien lukumääräinen kehitys 1977 -1993

Kylätoiminnan yleistä kehitystä ja leviämistä on tarkasteltu pääasiassa
kylätoimikuntien lukumäärän kautta. Esitykset perustuvat joko seudul-
lisiin aineistoihin tai Kyläasiain neuvottelukunnan ylläpitämän valta-
kunnallisen osoiterekisterin tietoihin. Lukumääräisessä tarkastelussa
havaitaan levinneisyyden määrälliset yleispiirteet. Paikallinen kylä-
toiminta kuitenkin elää ja kehittyy niin, ettei "rekisterielämä" luon-
nollisesti kerro toiminnan aktiivisuudesta tai sisällöstä.

Kyläasiain neuvottelukunnan ylläpitämä kylätoimikuntien osoite-
rekisteri on ainoa koko maata kattava tiedosto (poisluettuna Ahve-
nanmaa). Sen luotettavuutta on jonkin verran heikentänyt se, että neu-
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vottelukunnan varsinaisiksi jäseniksi kylätoimikunnat ovat voineet
liittyä vasta vuodesta 1993 lähtien. Voi perustellusti kysyä, miten mo-
tivoituneita toimikunnat ovat olleet lähettämään tietojaan Helsinkiin
tai toisaalta pitämään tiedot omatoimisesti ajan tasalla. Rekisteriä on
yritetty ajantasaistaa pääasiassa kuntiin lähetetyillä kyselyillä. Samankin
kunnan alueella kylätoiminnan tila voi kuitenkin vaihdella niin pal-
jon, ettei kunnan viranhaltijoillakaan ole siitä täysin ajantasaisia tie-
toja.

Rekisteriin on vuosien myötä kirjautunut jonkin verran myös
muita kuin kylätoimikuntia, kuten asukasyhdistyksiä. Myös rekisterin
tarkkuusaste on vaihdellut alueellisesti. Esimerkiksi Pohjanmaan ruot-
sinkielisten alueiden tiedot ovat 1980-luvulla olleet puutteellisia. Rekiste-
rissä on luonnollisesti myös kylätoimikuntia, jotka eivät toimi. Toisaalta
se ei mitä todennäköisimmin ole koskaan ollut täysin kattava. Kaikkiaan
tällaisten yhteisörekisterien ajantasainen ylläpito onkin hyvin vaikeata.
Parempaa valtakunnallista tiedostoa ei kuitenkaan ole ollut käytettä-
vissä. Näihin tietoihin perustuva kylätoimikuntien lukumääräinen
kehitys ja alueellisen levinneisyys ilmenee alla olevasta kuviosta.

Kuvio 4 Tiedossa olevien kylätoimintaa harjoittavien organisaatioiden osuus
prosentteina äänestysalueiden määrästä lääneittäin ilmaistuna

Kylätoimikuntien osuus

l l O - 25% f l 26 - 50% lii 51% - 75% 133 yli 76% äänestysalueista

1980 1983 1987 1993
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Taulukko 4
Kylätoimikuntien lukumääräinen kehitys tietyiltä vuosilta 1977 -1993

vuosi
1977 1978 1979 1980 1982 1983 1985 1987 1990 1992 1993

54 210 635 1029 1711 1734 2039 2269 2700 2849 3133
lukumäärä

Lähteet: Hautamäki 1989; Kyläasiain neuvottelukunnan kyläpalvelukeskus. Ruvaslahti 1993

Kuviossa 4 kylätoimikunniksi on (1982 lähtien) määritelty kaikki neu-
vottelukunnan rekisteriin kirjatut organisaatiot. Lukumäärät on yleensä
suhteutettu äänestysalueiden määrään, jolloin päästään lähemmäs toi-
minnallisten kyläalueiden määrää. Kylätoimikuntien suhteutettuun
lukumäärään perustuvan tarkastelun perusteella voi sanoa, että vuosina
1978 -1979 kylätoiminta levisi nopeasti erityisesti Pohjois-Karjalassa
sekä Kuopion läänissä. Tämän jälkeen kannatus laajeni nopeasti Mik-
kelin, Keski-Suomen, Hämeen ja Vaasan läänien alueilla sekä Lapissa.
Kylätoiminta omaksuttiin hyvin siellä, missä kielteiset muutokset, kuten
työttömyys, palvelujen huononeminen ja väestökato kokreettisimmin
koettiin. (Hautamäki 1989,45)

Määrällinen tarkastelu on kuitenkin hyvin karkea alueellisten
erojen ilmentäjä. Esiin tulee esimerkiksi se tosiseikka, että Uuden-
maan ja Kymen lääneissä kylätoimikuntia perustettiin vitkaisemmin.
Yhteiskunnan erilaistunut aluerakenne, erityisesti tuotanto-, väestö
ja asutusrakenne näkyy siis myös kylätoiminnassa. Kylätoiminnan
leviämiseen ovat suuresti vaikuttaneet myös eri organisaatioiden omak-
suma rooli kylätoiminnan edistämisessä. Esimerkiksi Pohjois-Karja-
lassa hyvin aktiivisesti kylätoiminnan edistäjänä toimi mm. lääninhal-
litus, Lapissa vastaavasti seutukaavaliitto. Yksittäisten kuntien asenne
oli kuitenkin lopulta ratkaiseva tekijä kylätoiminnan edistämisessä.
Kylätoimikuntien määrään perustuvat erot kuntien välillä olivat 1980-
luvun alussa suuria, joskin vuosikymmenen loppupuolella erot tasoit-
tuivat, (emt., 48 - 49)
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Kylätoimintaa Pohjois-Karjalassa

Kylätoiminta levisi Pohjois-Karjalassa hyvin nopeasti ja se oli ylei-
sesti tunnettu ja elävä toimintamuoto jo 1970-luvun lopulla. Vuoden
1980 valtakunnalliseen kyselyyn vastasi 62 pohjoiskarjalaista kylä-
toimikuntaa. Näin muodostuvassa aineistossa on 90 toiminta-ajatusta
määrittelevää mainintaa (suluissa osuus kaikista maininnoista).

Kylätoiminnan tarkoituksena on

kylän kehittäminen (24%)
palvelujen ylläpitäminen ja lisääminen (13%)
kylän säilyminen elinvoimaisena (10%)
elinkeinoelämän elvyttäminen ( 9 % )
kunta-kylä -yhteistyön vireyttäminen ( 9%)
kylän elvyttäminen ( 6 % )
erityisesti koulun säilyminen ( 6%)
yhteistoiminnan kehittäminen ( 5 % )
viihtyvyyden lisääminen (5%)
elinolosuhteiden parantaminen ( 4 % )

(Kyläkysely-80)

Pohjoiskarjalaisten tulkinta oli painotuksiltaan samansuuntainen kuin
muualla. Keskimääräistä vahvemmin painotettiin kuitenkin elinkeino-
elämän elvyttämistä sekä kunta-kylä yhteistyön vireyttämistä. En-
sin mainittu tulee ymmärrettäväksi tarkasteltaessa maakunnan elinkei-
norakenteen nopeaa muutosta, jonka voimasta väki kylissä väheni
ja palvelut heikkenivät (taulukko 5). Tuotantotavan historiallisen eri-
laistuneisuuden vuoksi 1960 - 70 -lukujen nopeat muutokset konk-
retisoituivat alueellisesti eri tavoin. Maa- ja metsätalouden muutok-
set vaikuttivat merkittävästi kaikissa maaseutukunnissa. Sotien jälkeisen
asutustoiminnan myötä vahvistunut pientilavaltainen maatalous ei
pystynyt vastaamaan tuotannon rationalisoinnin, tehokkuuden ja ko-
neellistamisen haasteisiin. Vuosina 1969 - 80 alle kymmenen peltoheh-
taarin tilat vähenivät Pohjois-Karjalan maaseutukunnissa selvästi, eniten
(40%) juuri pienet, 1-2 peltohehtaarin tilat. Vastaavasti yli 15 heh-
taarin tilat lisääntyivät lähes 60%. Pientila vakaisuuden vuoksi erityisen
vaikeana muutos konkretisoitui Enon, Ilomantsin ja Tuupovaaran kun-
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nissa, joissa alle viiden peltohehtaarin tiloja oli yli puolet ja keski-
määräinen tilakoko oli alle kuusi hehtaaria. Kuvaavaa on myös se,
että mainittuna aikana maidon lähettäjien määrä pieneni 9456:lla mutta
maidon keskimääräinen tilakohtainen tuotanto nousi 130%. (Tammi
1983,4-11)

Taulukko 5
Rakennemuutoksen piirteitä Pohjois-Karjalassa 1960 -1980 ja 1976 -1982

Väestökehitys 1960 - 80 Palvelujen kehitys peruspalvelukylissä (100 kylää)
Muutos prosentteina Palvelujen lukumäärä 1982 (ja muutos 1976 -1982)

koulu kauppa posti
Koko lääni -14,9 %
Maaseutukunnat -26,5% 188 (-39) 218 (-133) 177 (+39)
Joensuu +58,0 %

Lähde: Tammi 1983,14 ja 27

Kylätoimikunnat suuntautuivat siis heti alussa todella suurten ongel-
mien ratkaisuun, ja yhteistyö erityisesti kunnan viranhaltijoiden kanssa
nähtiin välttämättömäksi. Valtion aluehallinnossa kuten myös lähes
kaikissa kunnissa kylätoimintaan suhtauduttiinkin myönteisesti.
Paikallisesti kehittämisnäkymiä varjosti kuitenkin se tosiasia, että lähtö-
muutto oli ollut erityisen voimakasta haja-asutusalueilla. Kyliltä oli
muutettu myös oman kunnan taajamiin. Tähän olivat osaltaan vai-
kuttaneet kuntien omat investointipäätökset ja (alue)poliittiset valinnat
keskusten ja syrjäkylien kehittämisen välillä. Lähtökohdat yhteistyölle
eivät välttämättä olleet parhaat mahdolliset, epäluuloja oli molem-
min puolin.

" Taajamat ovat viimeisten 10 vuoden aikana dominoineet, keskenään kil-
paillen, kaikesta kunnallisista etuuksista, joten haja-asutusalueiden kylät
ovat saaneet toimia vain veronmaksajina, jopa siinä määrin unohtuneina,
että monien mieliin on hiipinyt apaattinen mieliala ja 'kunnan herrat' mai-
nitaan kirosanojen myötä.

Kylätoimikunnan puheenjohtaja Pohjois-Karjalasta (Kyläkysely-80)

Vaikka kunnilla oli kylätoiminnan edistämisessä yleisemminkin merkit-
tävä roolinsa, niin Pohjois-Karjalassa kunnat ja kansalaisopistot oli-
vat keskimääräistä aktiivisempia (taulukko 6). Niinpä 72% kylätoi-
mikunnista ilmoittikin saaneensa idean kylätoimintaan juuri kunnasta
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(Kyläkysely-80). Koko Suomessa kuntien tuki oli pääasiassa ei-talou-
dellista. Kuntien tehtäviksi ymmärrettiin lähinnä aloitteiden tekeminen,
tiedottaminen ja kouluttaminen. Vain kolmasosa Suomen kunnista
ilmoitti vuosina 1977 - 80 tukeneensa kylätoimintaa myös taloudel-
lisesti, yleisimmin kuitenkin alle 1000 markalla vuodessa (Hautamäki
& Virtanen 1980,25).

Taulukko 6
Kylätoiminnan kehityspiirteitä Pohjois-Karjalan ja Hämeen lääneissä
sekä koko maassa

Toimikuntia Kyläkokouksia Passiivisia Toimikuntia

1980 1976-1980 kuntia 1993

Pohjois-Karjalan lääni 131 ( 62% ) 245 (191%) 13 % 227 ( 97% )

Hämeen lääni 90 (29% ) 185 ( 63%) 66 % 337 ( 65% )

kokomaa 1029 (32%) 2329 (101% ) 54% 3133(73%)

Sarakeselitykset:

Toimikuntia 1980 = kylätoimikuntien määrä (osuus äänestysalueista)
Kyläkokouksia = 1976 -1980 järjestettyjen kyläkokousten määrä

(osuus kuntien suunnittelualueiden määrästä)
Passiivisia kuntia = niiden kuntien osuus, jotka eivät tehneet vuosina

1976 - 80 aloitteita kylätoiminnan edistämiseksi
Toimikuntia 1993 = kylätoimikuntien määrä (osuus vuoden -92 äänestysalueista)

Huom! Ahvenanmaan tiedot eivät sisälly koko maan tietoihin

Lähteet:

Hautamäki & Virtanen 1980; Kyläasiain neuvottelukunnan kyläpalvelukeskus. Ruvaslahti 1993

Pohjois-Karjalassa kansalaisten vapaaehtoisen järjestötoiminnan kult-
tuurinen perinne oli vahva ja yhdistystoiminta elävää. Vaikka aikai-
semmin vilkas nuorisoseurojen, raittiusyhdistysten ja työväenyhdis-
tysten toiminta olikin menettänyt merkitystään, niin tilalle oli luotu
uusia toimintamuotoja. Myös kansalaisopistojen asema toimintojen
organisoijana oli vahvistunut. Kylätoiminnassa voitiinkin hyödyn-
tää järjestökentän yhteistoiminnallista osaamista. Kylätoimikunnat eivät
kuitenkaan tunkeutuneet olemassaolevien yhdistysten toimialueille,
vaan pyrkivät profiloitumaan toisin. (Petrisalo 1983) Elävä yhdis-
tystoiminta oli voimavara, josta löytyi osaavia yhdistysaktiiveja myös
kylän kehittämisen järjestämiseen.
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Toimintatutkimuksen ote kosketti Pohjois-Karjalaa ensin (1977) Ki-
teen kylätutkimuksen ja myöhemmin (1978) erityisesti Koulu kylän
keskuksena -projektin muodossa. Viimeksi mainittu, kolmen läänin alu-
eella toteutettu hanke, oli suunnattu pääasiassa kyläkoulujen toimin-
tojen kehittämiseen mutta samanaikaisena Kylätutkimus-76 kanssa
se yhdistyi kylätoiminnan edistämisen käytäntöön (Hult ym. 1980 ja
1982; Mäenpää 1981). Ensimmäiset erityisesti kylätoiminnan leviämistä,
sisältöä ja tavoitteita tarkastelevat, koko maakuntaa (Joensuu poislukien
18 kuntaa) koskevat tutkimukset tehtiin 1981 -1982. Kolisevan (1983)
tutkimus kuvaa Pohjois-Karjalan kylätoiminnan nopean kehityksen
aikaa.

Taulukko 7
Kylätoimikuntien määrä ja leviäminen Pohjois-Karjalassa vuosina 1978 -1982

1978

Kylätoimikuntien
lukumäärä

1977
1978
1979
1980

5
46

112
151

1982 185

1982

Lähde: Koliseva 1983,34 - 37

Ensimmäisen kylätoimikunnan perustamisen (1976) jälkeen uusia pe-
rustettiin aluksi vitkaan. Nopean omaksumisen kausi alkoi kuiten-
kin 1978, ja vuoteen 1979 mennessä kylätoimikuntia oli jo kaikissa
kunnissa. Vuosien 1977 -1981 välisenä aikana pidettiin mm. 1062 yleistä
kyläkokousta, 2114 kylätoimikunnan kokousta sekä 1147 talkoota-
pahtumaa. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti kylätoimikunnat aktivoi-
tuivat myös aloitteiden tekijöinä kuntien suuntaan: vuodesta 1978
vuoteen 1980 kylätoimikuntien nimissä kuntiin tehtyjen aloitteiden
määrä kuusinkertaistui. (Koliseva 1983)
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Taulukko 8
Kylätoimikuntien rakenne Pohjois-Karjalassa vuonna 1981

Kylätoimikunnan

Henkilöluku Ikäjakauma

5-
11-
14-

10
13

70%
18%
12%

-
30-
50-
60-

29
49
59

14%
57%
22%

6%

Kylätoimikunnassa

Naisten Luottamushenkilöiden
osuus osuus

jäsenistä
pj:sta
sihtrstä

33%
12%
47%

valt. jäseniä
k. hali. jäseniä
lautak. jäseniä

7,6%
1,7%

27,4%

Lähde: Koliseva 1983, 55 - 65

Vuonna 1982 Pohjois-Karjalassa oli 185 kylätoimikuntaa. Lukumäärä
on viime vuosiin saakka hieman kasvanut, ja 1993 kylätoimikuntia
oli neuvottelukunnan tietojen mukaan 227. Kylätoiminta on käytän-
nössä saavuttanut potentiaaliset omaksujansa. Kylätoiminnan tila kui-
tenkin vaihtelee alueellisesti. Tähän viittasivat jo ensimmäiset tutkimuk-
set, ja sitä kuvaavat myös myöhemmin tehdyt tapaustutkimukset
(Rimmi 1988,33 - 73; Kumpulainen 1989,87 -138). Myös uusin maakun-
nallinen selvitys vahvistaa kuvaa erilaistuneesta kylätoiminnasta (Grön-
berg ym. 1992).

Kylätoiminta on kohdistunut konkreettisiin ja ajankohtaisiin ongel-
miin: kun 1990-luvun alussa toimikunnat taistelivat postikonttorei-
den säilyttämisen puolesta niin tänään toimitaan koulujen lakkautta-
mista vastaan. Elinkeinotoiminnan kehittäminen ei ole muodostunut
toiminnan ainoaksi, eikä edes vahvimmaksi painopisteeksi. Yrittäjyyttä
edistetään pääasiassa epäsuorasti, kuten viihtyvyyden lisäämisen, tal-
koiden ja yhteisen markkinoinnin kautta. Muutamissa kylissä ponniste-
lut ovat kohdistuneet myös suoraan taloudellisen yritystoiminnan
edistämiseen. Kylätoiminta on ollut käytännöllistä elinolojen kehittä-
mistä, erilaisten asioiden tekemistä yhdessä. Uusille asukkaille on etsitty
kyliltä tonttimaata, muuttajille on annettu talkooapua, järjestetty alueen
vesi- ja jätehuoltoa, jne. Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa on ol-
lut luonnollista, ja eniten sitä on ollut Marttojen kanssa. Käytännön
painopiste on yleisesti ollut vapaa-ajan toimintoihin liittyvässä tal-
kootoiminnassa. Käytännön yhteistyötä on ohjannut tulkinta siitä, mihin
on mahdollista vaikuttaa. Itse toiminta-ajatus on säilynyt pääpiirteissään
samana, (emt.)
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Luonnollisesti Pohjois-Karjalankin kylätoimikunnissa koetaan vas-
toinkäymisiä, väsymistä ja lamauttaviakin ristiriitoja. Laajasta joukosta
löytyy sekä menestyjiä että luopujia. Kylätoiminnan erilaistuminen
tekee yleistykset kritiikille alttiiksi, mutta kokonaisuutena arvioiden
pohjoiskarjalainen kylätoiminta on edelleen elävä käytäntö. Sen mer-
kitystä tai tuloksellisuutta voi arvioida erilaisin kriteerein. Itse kylä-
toiminta-aktiivit ovat ilmeisesti arvioineet hyödyt haittoja suuremmiksi,
sillä pohjoiskarjalaisen kylätoiminnan kerrontaa luodaan nyt myös
maakunnallisissa tapahtumissa. Yhteisille kylätoimintapäiville kokoon-
nuttiin 1992 jo toisen kerran. Esillä oli myös oman maakunnallisen
neuvottelukunnan perustaminen, mutta päätöstä siitä ei tehty, vaikka
pohjoiskarjalaisesta kylätoiminnasta puhuttiinkin paljon.

Kylätoiminnan valtakunnallinen organisoituminen

Kylätoiminnan valtakunnallisen edistämisen muodoista alettiin käydä
keskustelua jo ennen Kylätutkimus-76:n päättymistä. Vuonna 1980
aihe oli esillä ensin Suomen kunnallisliiton järjestämässä neuvottelutilai-
suudessa sekä myöhemmin laajemmassa kylätoiminnan tulevaisuutta
käsittelevässä seminaarissa Seinäjoella. Keskustelu valtakunnallisen
organisaation tarpeellisuudesta oli ajoittain hyvinkin kriittistä ja eri-
tyisesti kylien edustajien puheenvuoroissa valtakunnallisen organisaa-
tion luomisessa nähtiin myös byrokratisoitumisen uhkia. Organisoi-
tumisen hyödyt laskettiin kuitenkin lopulta painavammiksi, ja eri jär-
jestöjen edustajainkokous voitiin kutsua pohtimaan yhteistyön orga-
nisoimista jo seuraavana vuonna. Kokous päätti järjestöjen keskinäisellä
sopimusasiakirjalla perustaa Kyläasiain neuvottelukunnan vielä vuoden
1981 aikana. (Palonen 1992, 8-11) Tehdyn sopimuksen mukaan:

" Kyläasiain neuvottelukunnan jäsenyhteisöt pyrkivät omissa organisaati-
oissaan toimimaan maaseutukylien elinolojen ja viihtyisyyden säilyttämi-
seksi ja parantamiseksi. Keskeisenä tavoitteena on kannustaa ja auttaa maa-
seutukylien asukkaita omatoimisesti työskentelemään kunkin kylän omien
olosuhteiden ja edellytysten pohjalta kylänsä hyväksi sekä edistää kylätoimi-
kuntien ja muiden yhteisöjen yhteistyötä."

Sopimus Kyläasiain neuvottelukunnan perustamisesta ja ylläpitämisestä
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Neuvottelukunnan muodostivat 21 maaseudun toimintoihin vaihte-
levin tavoin kytkeytyvää yhteisöä. Mukaan saatiin edustava joukko
merkittäviä maaseutu- ja paikallishenkisiä organisaatioita (ks. liite 1).
Neuvottelukunnan yleiseksi tehtäväksi ymmärrettiin kylien omatoimi-
sen kehittämisen tukeminen sekä jo virinneen kylätoiminnan voimista-
minen erityisesti koulutuksen ja tiedottamisen keinoin. Varsinaisen
toimintansa neuvottelukunta aloitti 1982.

Neuvottelukunnasta ei rakennettu kylätoiminnan keskusorgani-
saatiota. Perustamissopimukseen onkin varovasti muotoiltu järjes-
töpoliittinen lausuma, jonka mukaan "jäsenyhteisöt pyrkivät omissa
organisaatioissaan" toimimaan maaseutukylien elinolojen paranta-
miseksi. Perusjärjestöissä ei luonnollisesti ollut halua perustaa uutta
keskusjärjestöä, vaan kyseessä oli perinteisesti vahvojen organisaa-
tioiden suhteellisen löyhä yhteistyöelin. Käytännössä tärkeimmän
toiminnallisen yksikön muodosti keskeisten edustajien toimintaryhmä
(työvaliokunta). Edustajiensa välityksellä neuvottelukunnan toimintaan
ovat keskeisiltä paikoilta vaikuttaneet erityisesti Suomen Kotiseutu-
liitto, Maataloustuottajien Keskusliitto, Maatalouskeskusten Liitto, Kan-
salais- ja työväenopistojen Liitto, Maakuntaliittojen Keskusliitto, Suomen
4H-liitto, Suomen Nuorison Liitto, Vapaan Sivistystoiminnan Liitto,
Paikallislehtien Liitto sekä Suomen Kunnallisliitto. Neuvottelukun-
nan pieni toimisto oli Suomen Kunnallisliiton tiloissa Helsingissä.

Valittu heikon keskushallinnon tie oli aikanaan ehkä ainoa sovitta-
vissa ollut ratkaisu. Järjestörauha säilyi, mutta jälkikäteen arvioiden
siitä löytyy myös heikkoutensa. Ensinnäkin ratkaisu oli kylätoimi-
kuntien näkökulmasta vaikeasti hahmottuva: neuvottelukunta oli
yhteenliittymä, jonka jäseniksi itse kylätoimikunnat tai niitä edusta-
vat henkilöt eivät voineet liittyä. Suoran valtuutuksen puuttuessa neu-
vottelukunta ei myöskään voinut esiintyä kylätoimikuntien etujär-
jestönä. Kaikkiaan valittu ratkaisu ei edistänyt myönteisen järjestö-
kuvan syntymistä kentällä, vaan loi tilaa epäilyille ja kielteisillekin
mielikuville.

Neuvottelukunta toimi 1982 -1993 välisen ajan itsenäisten orga-
nisaatioiden löyhänä toimielimenä. Sen jokaisella jäsenyhteisöllä oli
omat erityiset toimialansa ja jäsenensä. Esimerkiksi neuvottelukun-
nan jäsenyhteisönä olevan Marttaliiton omien jäsenten ei varmasti
ollut helppoa tiedostaa perinteisen marttatoiminnan ja kylätoiminnan
tavoitteiden yhteyttä ja eroa. Perusyhteisöjen jäsenistö ja johto työsken-
teli luonnollisesti neuvottelukunnan perustamisesta riippumatta ensisi-
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jassa oman järjestönsä toiminta-ajatusten suuntaisesti. Ratkaisu oli
onnistunut siinä, ettei järjestökenttää hajoitettu tai riitautettu, vaan
sieltä saatiin tukea "kylätoimintatietoisuuden" luomiseen. Toisaalta
pieni valtakunnallisen organisoitumisen aste vapautti kentän toimi-
maan paikallisista lähtökohdista. Kylätoimikuntien toimintaa tuet-
tiin käytössä ollein keinoin, mutta toiminnan sisältöön ei haluttu, eikä
toisaalta edes voitu puuttua. Jälkeenpäin arvioituna tällä ratkaisulla
oli myös myönteiset vaikutuksensa. Luottamalla paikallisten ihmis-
ten toimintakykyyn ja tahtoon tuettiin kentän itsetuntoa: syntyi pai-
netta poliittisen tilan muodostumiselle lähelle ihmistä.

Neuvottelukunnan voi nähdä suomalaisen kylätoiminnan kerron-
nan käytäntöä kantavana valtakunnallisena ryhmittymänä. Tehtävän
kannalta tärkeimmäksi osa-alueeksi muodostui kylätoimintaa kos-
kevan tietoisuuden luominen. Neuvottelukunnan jatkuviksi päätoimiksi
tuli Kylät Toimivat -tiedotteen ja myöhemmin -lehden julkaiseminen,
Vuoden kylän valitseminen, vuosittaisten kylätoimintapäivien järjes-
täminen yhteistyössä paikallisten organisaatioiden kanssa sekä kylä-
toimikuntien osoiterekisterin ylläpitäminen. Kontaktien luominen, yh-
teistyön rakentaminen eri tahoihin, neuvottelut ja projektit olivat pienen
toimiston arkipäivää. Neuvottelukunnnan yhteisöjäsenten edustajat
kokoontuivat yleiskokoukseen kahdesti vuodessa, työjaosto vastaavasti
8-11 kertaa ja erilaiset työryhmät tarpeen mukaan (Palonen 1992,
16 - 23).

Vuosikymmenen vaihteessa neuvottelukuntaan kohdistuvat odo-
tukset lisääntyivät ja kriittisiäkin lausuntoja esitettiin. Maakunnissa
rakennettiin 1980-luvun lopulla jo omia, kylätoiminta-aktiiveista muo-
dostuvia verkostoja. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Pentti Kurun-
mäki näki muutoksen välttämättömyyden 1990-luvun alussa seuraa-
vasti.

" Rohkenen todeta, että tämän kylätasoisen toiminnan tavoitteissa on on-
nistuttu hyvin. Mutta onko neuvottelukunta jäsenjärjestöineen onnistunut
valtakunnallisena vaikuttajana ja edunvalvojana toivotulla tavalla, on eri
asia. Sanon, että profiilimme on ollut matala - tarkoituksellisen matala. Mie-
lestäni nyt on kuitenkin tullut aika kohottaa neuvottelukunnan valtakunnal-
lista tunnettavuutta ja näkyvyyttä."

Pääkirjoitus Kylät Toimivat -lehdessä l / 1991
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Hämeenkyrön-Ikaalisten kylätoimintapäi villa 1991 oman etujärjestöpo-
liittisen linjan luomista vaadittiin jo näkyvästi (Kylät Toimivat 4/91).
Neuvottelukunnankin oli reagoitava kentän vaatimuksiin. Lopulta
sääntöihin tehtiinkin 1993 tärkeä muutos, joka mahdollisti sekä maa-
kunnallisten yhteenliittymien että yksittäisten kylätoimikuntien liittymi-
sen neuvottelukunnan jäseniksi. Päätös ei syntynyt helposti, mutta
oli merkittävä siirtymä paikallisten perusyhteisöjen suuntaan.

Kyläasiain neuvottelukuntaan voivat nykyään järjestöjäsenten
lisäksi kuulua kylä- tai asukastoimintaa harjoittavat (rekisteröidyt)
yhdistykset. Muutoksen toivotaan tuovan uusia piirteitä myös käytän-
nön toimintaan. Kaupunki- ja kunnallisliiton yhdistyessä Suomen kun-
taliitoksi neuvottelukunnan asemaa harkittiin uudelleen. Pääsihtee-
rin tehtävät säilyivät kuntaliitossa, mutta päätoiminnot hajautettiin
eri paikkakunnille. Neuvottelukunnan jäsenpalveluja tarjoaa Ruvas-
lahden kyläpalvelukeskus, ja Kylät Toimivat -lehteä tehdään Vuorenky-
län tietotuvassa Hartolassa. Vuodesta 1994 ruotsinkielisten alueiden
kylätoimikuntia on palvellut Vaasassa sijaitseva toimisto, Svensk byaser-
vice.

Suomalaisen kylätoiminnan kerronnan välineet

Kyläasiain neuvottelukunta on ollut tärkein kylätoiminnan kansalli-
nen tiedottamisorganisaatio. Sen toiminnassa opillisen sisällön kehittä-
mistä tärkeämmäksi tehtäväksi tuli suomalaisen kylätoiminnan ker-
ronnan kantaminen, jatkuvuuden ja uskottavuuden ylläpitäminen.
Tähän tarkoitukseen oli luotava toimivat välineet.

Vuosina 1982 -1989 neuvottelukunta toimitti tiedotusmonistetta,
jossa julkaistiin kyliä ja maaseutua koskevia kirjoituksia sekä tietoa
erilaisista tapahtumista. Vuonna 1989 lehtinen muutettiin sanomaleh-
deksi. Seuraavana vuonna lehteä levitettiin jo laajana painoksena. Sa-
malla kirjoittajakunta laajeni kylätoiminnan kentälle. Lehteen alkoi-
vat kirjoittaa myös lukijat, varsinaiset kylätoiminnan piirissä toimi-
vat kyläläiset. Vuoden 1993 loppuun asti lehti lähetettiin tiedotus-
monisteen tapaan kaikille tiedossa oleville kylätoimikunnille mak-
sutta.

Lehden myötä kerronnan käytäntö kiinnittyi uudella tavalla kylä-
toiminnan arkeen. Merkittävä ero aiemmin jaettuun tiedotteeseen ver-
rattuna oli se, että lehti alkoi käytännön kylätoiminta-aktiivien toimes-
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ta muuttua kokemuksia välittäväksi, eräänlaiseksi jaettujen kokemusten
kantajaksi. Kosketus kenttään parani ja lehden merkitys suomalai-
sen kylätoiminnan kerronnan välineenä vahvistui.

Kylät Toimivat ei ole puolueeton lehti. Kylätoiminnan äänenkan-
nattajana se on yksiselitteisesti kylätoiminnan edistämisen puolella.
Lehden neljästä ilmestyneestä vuosikerrasta ei löydy suomalaista ky-
lätoimintaa kriittisesti tarkastelevia kirjoituksia. Ankaraakin arvos-
telua kohdistetaan sen sijaan esimerkiksi yhteiskunnan päätöksen-
tekijöihin. Oman osansa kritiikistä saavat niin hallinto, koulutus kuin
tutkimuskin. Lukijalle välittyvä kuva on asiantunteva ja kriittinen.
Joskaan ei itsekriittinen. Selvimmin lehti otti kantaa postien lakkautta-
misuhan ollessa ajankohtaisin 1990 - 1991. Tuolloin lehden sivuilla
kirjoitettiin kiivaasti postien säilymisen puolesta. Tulkintani mukaan
näin haluttiin sekä vaikuttaa että myötäelää kentän tuntoja. (Kylät
Toimivat -lehdet 1989 -1993)

Kylät Toimivat on ikkuna suomalaiseen kylätoimintaan. Lehden
sisältö on vuosien myötä monipuolistunut, ja ammatimaisesti toimi-
tettuna sen luoma kuva kylätoiminnasta on värikäs kokonaisuus.
Lehden sivuilla puhuvat monet tahot: kyläläiset, hallinnon edusta-
jat, tutkijat ja kouluttajat. Palstatilaa saavat yhteiset (meidän) tapah-
tumat, hyvät esimerkit (Vuoden kylät), kiinnostavat kokeilut ja menes-
tystarinat. Kylätoiminnan kokemuksellinen taso välähtää esiin har-
voin. Oman palstan ovat saaneet myös "kylähullut", joiden uusi tule-
minen on kylätoimintaan liittyvä erityispiirre. Nämä uuskylähullut
ovat yrittäjähenkisiä ja idearikkaita maaseudun ihmisiä. Hekin ovat
organisoituneet vapaamuotoiseksi yhdistykseksi ja järjestävät mm.
valtakunnallisia tapaamisia.

Vuosittain järjestettävät valtakunnalliset kylätoimintapäivät ovat
1983 lähtien olleet kylätoiminta-aktiivien tärkein kansallinen tapah-
tuma. Päivien saamista omaan kuntaan arvostetaan edelleen erään-
laisena kunnianosoituksena. Ne ovat aina paikallinen mediatapahtuma.
Kylätoimintapäivät ovat suomalaisen kylätoiminnan juhla, jonka jär-
jestäminen on pienille paikkakunnille iso, useiden tahojen yhteistyötä
edellyttävä voimainkoitos. Perinteisesti päivien ohjelma rakentuu asia-
ja viihdesisällöstä. Eri puolilta Suomea päiville saapuu satoja kylä-
toimintaihmisiä. Tilaisuuksissa puhutaan paljon, virallisissa osissa
pääasiassa kylätoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Järjestäjät
suunnittelevat sisällön ja jakavat roolit: toiset laulavat ja soittavat, pu-
humaan pääsevät järjestäjätahojen edustajat, kehittäjät, kouluttajat ja
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tutkijat sekä kyläläiset. Näin puhuttiin käytännön yhteistyö kylässä
-teemasta Joensuussa 1983 (Kyläasiain neuvottelukunta 1984):

" Kylätoiminnan saavutuksia on jo tähän mennessä - muutaman aktiivi-
sen toimintavuoden jälkeen - pidettävä mittavina."

Neuvottelukunnan puheenjohtaja

" Yritän vain herättää kysymyksen siitä, mikä merkitys kylätoiminnalla
voisi olla suhteessa yhteiskuntaan. "

Maaseutututkija

" Oma näkemykseni on, että kylän kehittymisen on tapahduttava kylän
ehdoilla."

Kylätoimikunnan edustaja

Päivien teemat on valittu yleisten yhteiskunnallisten keskusteluteemojen
ja kylätoiminnan ajankohtaisten kysymysten piiristä. Alustuspuheet
ja työryhmissä käyty keskustelu on osittain dokumentoitu neuvottelu-
kunnan julkaisemissa raporteissa. Vuodesta 1989 lähtien päivien esittely
siirtyi kylätoiminnan äänenkannattajan teemanumeroihin, joissa ne
saavatkin runsaati palstatilaa.

Kylätoimintapäivät huipentuvat perinteisesti Vuoden kylä -va-
linnan julistamiseen. Valinta tehdään vuosittain erilaisten aktiviteettien
piirissä menestyksellisesti toimineiden ja kilpaan osallistuneiden ky-
lätoimikuntien keskuudesta. Siitä on tullut arvostettu perinne, kun-
nianosoitus, johon liittyy myös merkityksellistä symboliikkaa. Valinta
velvoittaa, ja luo kohteestaan eräänlaisen suomalaisen kylätoiminnan
esikuvan. Tätä symboloi myös seremonia, jossa tittelin edellinen haltija
luovuttaa oltermannin sauvan (ruots. älderman) seuraajalleen. Valittu
saa pronssisen Vuoden kylä -reliefin, mutta myös paljon julkisuutta.
Halutessaan kyläläiset voivat myös hyödyntää nimityksen tuomaa
myönteistä mielikuvaa. Vuosittain jaetaan lisäksi kunniamainintoja
muutamille ansioituneille kylätoimikunnille. Ruotsinkielisten aluei-
den omat kylätoimintapäivät on järjestetty 1993 mennessä kahdesti.

Kylätoimintapäivät ja Vuoden kylä -valinta ylittävät valtakun-
nallisen uutiskynnyksen yleensä niukasti, mutta paikallisesti poikkeuk-
setta. Erityisesti paikallislehtien ja -radion uutisointi kantaa kylätoi-
minnan kerrontaan välittämällä tapahtumia ja mielikuvia sekä teks-
teissään että puheissaan. Suomalainen kylätoiminta nousi esiin laa-
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jemmin 1992 The Right Livelihood -säätiön kautta tulleen kansainväli-
sen palkitsemisen myötä. Tapahtumaan liittyvän julkisuuden kan-
tamana kylätoiminnan kerronta liittyi uuteen kansainvälisen kerronnan
tasoon.

Maakunnallisen yhteistyön kehityspiirteitä

Kuntiin, joiden alueella kylä- ja asukastoiminta oli vilkasta, perus-
tettiin 1980-luvulla kylätoimikuntien yhteistyöelimiä. Näiden "kylien
neuvostojen" tehtävänä oli tehostaa saman kunnan alueella olevien
kylätoimikuntien yhteistyötä sekä edunvalvontaa erityisesti kunnal-
lishallinnon suuntaan. Vuosikymmenen alussa tällainen neuvosto
perustettiin esimerkiksi Hartolan kuntaan. Se toimi alussa vilkkaasti,
ja oli mm. organisoimassa valtakunnallisia kylätoimintapäiviä 1986.

Kyläneuvostojen toimeliaisuus vaihtelee paljon. Tällaisen kylä-
toimikuntien välisen yhteistyön lähtökohtana on yhteisten kohteiden
tunnistaminen, yhteistyön mahdollisuuksien näkeminen. Tarvitaan
myös persoonia, jotka kokevat mielekkääksi oman kunnan kylätoi-
minnan aktiivien välisen yhteistyön. Motivaation kannalta tärkeä ylei-
sempi kysymys onkin, löytyykö neuvostolle mielekäs asema suhteessa
kunnallishallintoon, esimerkiksi kunnan kehittämispoliittisen keskus-
telun osapuolena.

Puheenvuorot kylätoiminnan painoarvon lisäämiseksi erityisesti
maakunnallisessa mutta myös valtakunnallisessa päätöksenteossa
voimistuivat 1980-luvun lopulla. Kun kyläaktiivit alkoivat kokoon-
tua maakunnallisiin seminaareihin, esitettiin myös ajatuksia voimien
yhdistämisestä. Nähdäkseni kyse oli kehittyvän kylätoiminnan yh-
teiskunnallisuuden esiintyöntymisestä, eli laajeneva kylätoiminta haki
uudet muotonsa omaa kuntaa laajemman yhteistyön käytännöstä.
Ensimmäiset läänikohtaiset kylätoimintapäivät pidettiin Lapissa 1988.
Seuraavana vuonna perustettiin Lapin läänin kyläasiain neuvottelu-
kunta. Lappilaisista tuli näin maakunnallisen kylätoiminnan edelläkä-
vijöitä. Hieman myöhemmin myös muualla ryhdyttiin organisoimaan
maakunnallisia verkostoja. Sekä Mikkelin läänin neuvottelukunta että
Pirkanmaan kylätoimikunnat -yhdistys perustettiin 1992. Pohjois-Savon
alueen yhteistyöelin perustettiin 1993.

Paikallisen kylätoiminnan poliittinen tila laajeni siis uuteen yh-
teistoiminnalliseen käytäntöön. Huomattiin, ettei omia asioita voi-
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nut hoitaa vain omassa kylässä. Maakunnalliset yhteisöt ovatkin laa-
tineet erilaisia yhteiskuntapoliittisia kannanottoja päätöksentekijöiden
suuntaan, esimerkiksi Lapissa voimakkaasti ensin maaseutupostien
ja sitten koulujen lakkauttamista vastaan. Lisäksi ne ovat järjestäneet
alueellaan koulutustapahtumia. Useissa maakunnissa valitaan nykyään
myös omat vuoden kylät ja muillakin keinoin rakennetaan maakun-
nallista identiteettiä.

Toista vuotta toimineen Pirkanmaan kylätoimikunnat -yhdistyksen
tarkoituksena on toimia kylä- ja asukastoiminnan edunvalvojana ja
kylätoimikuntien sekä asukasyhdistysten toimiala- ja yhteistyöelimenä
Pirkanmaalla. Vuonna 1993 Kyläasiain neuvottelukunnan rekisterissä
oli tiedot 252 pirkanmaalaisesta asukas- tai kylätoimikunnasta. Var-
sinaisia jäseniä yhdistyksellä oli tuolloin 71. Sekä Vähähaara-Seura
että Rämsöön kyläseura ovat olleet toiminnassa mukana alusta läh-
tien, ja niiden edustajat kuuluvat yhdistyksen hallitukseen.

Yhdistyksen toiminnan painopisteiksi on määritelty edunvalvonta,
tiedotus, koulutus ja yhteistyö. Tähän mennessä näkyvimpänä toimin-
tamuotona on ollut Pirkanmaan kylien pienimuotoisen yritystoiminnan
edistäminen Tampereella järjestettyjen Kylätori -tapahtumien muodos-
sa. Yhdistys on rekisteröitymässä, ja sitä varten tehdyissä säännöissä
määritellään yhdistyksen toiminnan päälinjat seuraavasti:

" Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

järjestää kokouksia, kyläpäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä
muuta jäsenille ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoi-
mintaa
toimialueensa kylä- ja asukastoimikuntien etujärjestönä osallistuu
aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätök-
sentekoon
on yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja
valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa kylien ja kau-
punginosien elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi
tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
edistää kylä- ja asukastoimikuntien omatoimisuutta
pitää rekisteriä Pirkanmaalla toimivista kylä- ja asukastoimikun-
nista ja yhdistyksistä "
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Kylätoiminta on vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana kehitty-
nyt koko maassa tunnetuksi ja toimivaksi. Perinteisesti vahvoilla seu-
duilla kylätoimikuntia on käytännöllisesti katsoen kaikilla toiminnal-
lisilla kyläalueilla (taulukko 9). Sisällöllisesti kylätoiminta on eriaikainen,
monitahoinen ja -tähtinen pysähtymisten ja nytkähdysten tila - elä-
mää - josta kumpuaa loputtomasti tulkintoja, yhä uusia ja erilaisia
kertomuksia "meidän" kylätoiminnasta.

Taulukko 9
Tiedossa olevien ky la toimintaorganisaatioiden määrä 1993 lääneittäin ja niiden
osuus äänestysalueiden (1992) määrästä levinneisyysasteen mukaisessa järjestyk-
sessä

Lääni Kylätoimikuntien lukumäärä 1993 (lkm.)
Osuus äänestysalueiden määrästä 1992 (%)

lkm. % lkm. %

Kuopion lääni 286 117 Turun-ja Porin lääni 384 75
Lapinlääni 323 111 Vaasan lääni 363 66
Mikkelinlääni 275 110 Hämeenlääni 337 65
Keski-Suomen lääni 233 102 Kymen lääni 176 52
Pohjois-Karjalan lääni 227 97 Uudenmaan lääni 150 22
Oulunlääni 373 78 Yhteensä 3127 73

Huom! Neuvottelukunnan rekisterissä ei ole Ahvenanmaan tietoja.

Lähde: Kyläasiain neuvottelukunnan kyläpalvelukeskus. Ruvaslahti 1993

Kaikkiaan 1980 - 90 -lukujen vaihde oli Suomelle, maaseudulle ja si-
ten myös suomalaiselle kylätoiminnalle vaikeiden murrosten, mutta
myös uusiutumisen aikaa. Myös kylätoiminnan organisatorinen kenttä
on tänään monitahoinen ja -muotoinen. Toisaalla suomalaisen kylätoi-
minnan nimissä ajetaan yhteistä asiaa ministeriöissä ja toisaalla pohdi-
taan yhteisrannan kunnostustalkoita. Organisoitua yhteistoimintaa
on nykyään valtakunnallisesti, maakunnallisesti sekä paikallisesti
kuntien sisällä, yli kuntarajojenkin - ja luonnollisesti kylissä. Kaikilla
tahoilla tapahtuu sekä hajautumisen että kiinteytymisen kehityskul-
kuja.



Neuvottelukunnan jäsenyhteisöt,
maaseutu- ja paikallishenkiset järjestöt

valtakunnallinen
Kyläasiain
neuvottelukunta

kylätoimintaa harjoittavat organisaatiot

Kuvio 5 Kylätoiminnan organisoitumisen yleinen rakenne 1993

Nykyistä kylätoimintaa voi siis tarkastella erilaisista tutkimuksellisista
suunnista. Eräs mahdollisuus olisi tutkia kylätoimintaa verkostoitu-
neena kansalaisliikkeenä. Tourainen (1981,22) mukaan kansalaisliikkeet
ovat erityisen kiinnostavia, koska niillä on itsehallinnollista voimaa
ohjata kehitystään (self-management), ja siksi niillä on myös yhteis-
kunnallisesti tärkeä merkityksensä. Uusia kansalaisliikkeitä onkin tut-
kittu ahkerasti. Niitä on analysoitu jatkuvasti muuttuvina, merkityksiä
muodostavina verkostoina, institutionaalisten ja epäinstitutionaalis-
ten muotojen kokonaisuuksina. (Diani & Eyerman 1992,9-10)

Myös kylätoiminnassa on modernin kansalaisliikkeen piirteitä.
Arvioni mukaan kylätoiminnan parissa toimii nykyään noin 20 000
aktiivia, joiden lisäksi se koskettaa vielä useampien maaseudun ih-
misten arkea. Kylätoiminta on kuitenkin ollut painotetusti vapaamuo-
toista ja kylätoiminta-aktiivit ovat vasta hakeutumassa institutionaa-
lisempia piirteitä saaviin verkostoihin. Kaikkiaan kylätoiminta on edel-
leen tiukasti kietoutunut paikallisiin ongelmiin ja ratkaisumalleihin:
kylätoiminta saa voimansa käytännön yhteydestä koettuun elämään.

Maakunnallinen organisoituminen on kuitenkin kylätoiminnan
uusiutumisen merkittävä haaste. Siinä keskeiseksi kysymykseksi nousee
toiminnan taloudellisen perustan luomisen lisäksi se, riittääkö aktii-
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vien aika ja motivaatio "meidän kylän" asiat ylittävään talkootyöhön.
Tutkimuksen kannalta ongelman muodostaa kuitenkin se, että näissä
verkostoissa vasta etsitään pysyvämpiä muotoja ja kokeillaan uusia
toimintatapoja. Verkostojen kehityskulkujen arviointi on myös ajallisesta
läheisyydestä johtuen vaikeata. Maakunnallisten verkostojen tulevai-
suus on siis vielä avoin.

Maakunnat

01 Uusimaa
02 Varsinais-Suomi
04 Sata kunta
05 Häme
06 Pirkanmaa
07Päijät-Häme
08 Kymenlaakso
09 Etelä-Karjala
10 Etelä-Savo
11 Pohjois-Savo
12 Pohjois-Karjala
13Keski-Suomi
14 Etelä-Pohjanmaa
15 Vaasan rannikkoseutu
16 Keski-Pohjanmaa
17 Pohjois-Pohjanmaa
18 Kainuu
19 Lappi

03 Ahvenanmaa
(ei tietoja)

101 -150 %

76-100%

51 - 75 %

26 - 50 %

O - 25 %

Kuvio 6 Tiedossa olevien kylätoimintaa harjoittavien organisaatioiden (1993)
lukumäärän osuus äänestysalueiden (1994) määrästä maakunnittain tarkasteltuna
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PAIKALLISEN KYLÄTOIMINNAN NYKYTILA

Siirtyessäni suomalaisen kylätoiminnan kerronnasta paikallisen kylätoi-
minnan tarkasteluun peruslähtökohtana on paikallisen kylätoiminnan
alueellinen erilaistuneisuus. Erilaistuminen on kulttuurihistoriallinen
kehityskulku, jonka muotoutumiseen vaikuttavat lukemattomat eri-
laiset tekijät. Erilaistumisen rakenteelliset piirteet, kuten luonnonolot,
tuotantotapa ja väestörakenne vaihtelevat alueellisesti. Ne ovat kui-
tenkin sen tilannekokonaisuuden erottamattomat ja välttämättömät
osat, jossa subjektiivinen tulkinta toimintamahdollisuuksista aina teh-
dään. Eli rakenteellisista syistä eri paikoissa toiminnan ehdot ovat
erilaiset. Toinen erilaistumisen muotoutumisen osatekijä on subjek-
tiivinen tulkinta, jolloin erilaistumisen dynamiikka liittyy sosiaalisiin
ja persoonallisiin erityispiirteisiin. Yhteistoiminnan sosiaaliset kudokset
ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia; eri paikoissa tilanteet muotou-
tuvat erilaisiksi ongelmiksi. Paikallinen kylätoiminta on käytännön
tekemistä tietyssä paikassa, ja erilaistuminen on kylätoiminnan luon-
nollinen kehityskulku.

Aiemmin esitin, että laajeneva kylätoiminta on luonteeltaan poliit-
tista. Se on yhteisten asioiden näkemistä ongelmina sekä uusien on-
gelmien jatkuvaa tuottamista ja ratkaisemista. Tällainen kylätoiminta
ei voi olla vakaata, vaan jatkuvasti uusia jännitteitä luovaa. Paikalli-
sen kylätoiminnan luova kudos onkin jatkuvassa liikkeessä. Siinä on
sekä yhdentymisen että hajoamisen osatekijöitä. Kylätoiminta voi liukua
hajoamisen kehityskulkuun yllättävästi ja nopeasti. Siihen voi riittää
riitainen kysymys tai yhdenkin aktiivin poismuutto. Hajautuvassa
kylätoiminnassa yhteistoimintaa suuntaavat näkemykset loitontuvat
toisistaan ja menettävät näin uskottavuutta luovan voimansa. Nä-
kemysten hajautuminen johtaa heikentyvän yhteistoiminnan tilaan,
jota kutsun supistuvan kylätoiminnan kehitykseksi. Supistuvan kylä-
toiminnan kehityksen välttämiseksi kylätoiminnan kudosta on vält-
tämätöntä jatkuvasti ja tarkoituksellisesti rakentaa. Kylätoiminta on
kuin villapusero, joka ei valmistu koskaan, mutta jos lopettaa kutomisen,
se lähtee purkautumaan.
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Kylätoiminnan säilyttävät ja luovat funktiot

Kylätoiminnan on edellä esittämistäni syistä kohdistuttava asioihin,
jotka koetaan (yhteisesti) tärkeiksi. Tärkeiksi ihmisten elämässä muodos-
tuvat luonnollisesti ensinnäkin olemassaolevat asiat. Näin kylätoi-
minnan välttämätön tehtävä on

säilyttää olemassaolevaa.

Ihmisillä on erilaisia arvostuksia ja kriteereitä tulkita olemassaole-
vaa, asettaa toinen asia toisen edelle. Toisaalta on asioita, joiden suhteen
arvostukset yhdentyvät, syntyy monien ihmisten tärkeäksi tulkitse-
ma kohde. Kouluikäisten lasten vanhempien ei ole vaikeata nähdä
koulua kylän tärkeänä palveluna. Toisaalta nuorille, autolla liikku-
ville perheille ei posti tai oma kauppakaan ole välttämättä elintär-
keä peruspalvelu. He hankkivat elintarvikkeet mahdollisesti työmat-
kallaan keskustan marketista. Vanhemmille, autottomille ja perheet-
tömille posti ja kauppa ovat tärkeitä toisista syistä. Kaupasta noudetaan
maito, leipä ja liha, mutta se on myös päivittäinen kohtauspaikka.
Koulu voi olla erilaisten yhteisten tilaisuuksien kuten juhlien, kansa-
laisopiston opintopiirien tai liikuntaharrastusten keskus. Tärkeitä ovat
luonnollisesti myös unelmat: toiveet siitä mitä meillä ei vielä ole. Siksi
kylätoiminnan välttämätön tehtävä on

luoda uutta.

Tämä voi tarkoittaa joko olemassaolevien toimintojen kehittämistä
niin, että ne säilyisivät tai kokonaan uusien toimintojen luomista. Uutta
luova funktio on välttämätön myös siksi, että vain uusia kohteita osoit-
tamalla voidaan ylläpitää ihmisten kiinnostusta kylätoimintaan. Tästä
näkökulmasta ei ole yllättävää, että kylätoimikunnat ovat hankkeinaan
toteuttaneet runsaasti niin katuvalo- kuin virkistyspaikkaprojektejakin.
Osaltaan mainitun kaltaisten hankkeiden lukuisuutta selittää se, että
juuri kunnilta niihin on saatu taloudellista tukea.

Kylätoiminnassa on painottunut olemassaolevan säilyttäminen.
Tämä liittyy kylätoiminnan syntyvaiheiden tilanteeseen, jossa usei-
den tärkeiden asioiden säilyminen koettiin laajasti uhatuksi. Käytiin
kamppailuun palvelujen säilymisen puolesta ja väestön vähenemistä
vastaan. Monissa, joskaan ei kaikissa kylissä oltiin jouduttu kehityk-
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sen supistuvaan kehään, jossa "oli juostava pysyäkseen paikallaan".
Eli vaikka onnistuttiin saamaan lisää asukkaita, kylän väkiluku ei kor-
kean kuolleisuuden ja/tai poismuuton johdosta lisääntynyt. Toisaalta
uudet muuttajatkaan eivät toisenlaisen elämäntavan ja kulutustot-
tumusten takia itsestäänselvästi käyttäneet kylän palveluja. Säilyttävä
funktio on siis edellyttänyt myös uutta luovaa kehittämistä. Uuden
luominen on sisäistynyt siihen keinojen kautta: väestön vähenemi-
sen pysäyttäminen on edellyttänyt uusia ideoita kylän tunnetuksi
tekemisen ja esimerkiksi tonttimarkkinoinnin muodossa. Yleisesti
kuvattuna kylätoiminta kohdistuu seuraaviin laajoihin asiakokonai-
suuksiin:

Toimialue joka sisältää yleisesti toimet

palvelut peruspalvelujen säilyttämiseksi,
väestö uusien asukkaiden saamiseksi,
asuminen asuinolojen parantamiseksi,
tiestö tiestön parantamiseksi,
kunnallistekniikka perusinfrastruktuurin kehittämiseksi,
liikenneyhteydet linja-autovuorojen tai taksin säilyttämiseksi,
harrastukset harrastusedellytysten parantamiseksi,
perinne kulttuuriperinteen vaalimiseksi,
ympäristö luonnonympäristön parantamiseksi,
toimeentulo elinkeinotoiminnan edellytysten parantamiseksi.

Kehittämisponnistelujen vaikuttavuus vastaavasti riippuu rajallisten
voimavarojen tehokkaasta käytöstä. Tiedollisella ja osaamisen puo-
lella voimavaroja on löydetty tiivistämällä yhteistyötä sekä kyläläis-
ten että eri tahojen kanssa. Omalta kylältä on löytynyt osaamista moneen
asiaan, mutta ei kylissäkään kaikkea tiedetä. Taloudelliset resurssit
ovat yleisesti olleet niukat. Kylätoimikuntien omavastuiseen käyttöön
ei kehittämisrahoja juurikaan ole saatu, yksittäisiin hankkeisiin kyl-
läkin. Kaikkiaan tämä voimavarojen rakenne on suunnannut kylä-
toimintaa erityisesti viihtyvyyteen liittyvien toimintojen ja hankkei-
den toteuttamiseen.
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Kylätoimikunta yhteistoiminnan hallinnan välineenä

Vuonna 1993 (1.10.) Suomessa oli 97 463 virallisesti rekisteröityä yh-
distystä. Niiden kautta toteutetaan mitä moninaisimpia yhteisöllisiä
tarkoituksia. Rekisteröimättömien yhdistysten määrää sen sijaan ei
tiedetä. Useimmilla kylätoimikunnilla on elävä yhteytensä paikalli-
siin yhdistyksiin, ja niiden asema yhdistyskentässä vaihtelee. Jos alueella
on monia yhdistyksiä, kylätoimikunta voi toimia eri yhdistysten toimin-
toja koordinoivana ryhmänä. Tällaisesta yhdistysten toiminnallisesta
verkosta on hyvin vaikeata erottaa kylätoimikunnan, urheilu-, nuo-
riso- tai metsästysseuran aktiivisuutta toisistaan. Jos muuta yhdistys-
toimintaa vastaavasti on vähän, niin kylätoimikunta voi olla hyvin
keskeinen, erilaisia aktiviteetteja yhdistävä organisaatio. Vuonna 1992
tehdyssä kyselyssä 84% kylätoimikunnista arvioi kuuluvansa kylän
kolmen aktiivisimman yhdistyksen joukkoon (Laurila 1993,52).

Kylätoimikuntarekisterin viimeisin systemaattinen tarkistus al-
koi, kun sen ylläpito 1993 siirtyi Ruvaslahden kyläpalvelukeskukselle.
Manner-Suomen kuntiin lähetetyn kyselyn perusteella ja kylätoiminnan
maakunnallisten organisaatioiden tuella rekisteriä ajantasaistetuin.
Uudesta tiedostosta on mahdollista saada myös aiempaa yksityis-
kohtaisempaa tietoa. Viimeisen vuoden aikana osoiterekisteriin on
tullut noin 250 uutta organisaatiota, mutta nettolisäyksestä ei vielä-
kään voi sanoa mitään varmaa.

Taulukko 10
Kyläasiain neuvottelukunnan osoiterekisterin tilanne 31.12.1993

Organisaatio lukumäärä osuus

KYLÄTOIMIKUNTIA 2711 kpl 87%
KYLÄYHDISTYKSIÄ 96 kpl 3%
MUITA YHDISTYKSIÄ 127 kpl 4%
KYLÄSEUROJA 62 kpl 2%

muut 137 kpl 4%

Rekisterissä olevat
organisaatiot yhteensä 3133 kpl

Lähde: Kyläasiain neuvottelukunnan kyläpalvelukeskus. Ruvaslahti 1993
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Vapaamuotoisia kylätoimikuntia on selvästi eniten (taulukko 10). Ky-
läyhdistykset ovat kylätoimintaa harjoittavia rekisteröityneitä yhdis-
tyksiä. Muihin yhdistyksiin on luettu asukasyhdistykset (82 kpl) sekä
yhdistykset, jotka ovat ottaneet toimenkuvaansa kylätoimikuntien tehtä-
viä. Näitä ovat Nuorisoseurat (20), Pienviljelijäyhdistykset (12), Maa-
miesseurat (11) ja Marttayhdistykset (2). Kyläseurat ovat lähinnä perin-
netyöpainotteisia kotiseutuyhdistyksiä, jotka toimivat kylän kehittämi-
seksi.

Järjestöjen toimintatavat muuttuvat hitaasti. Yhdistysten toiminta-
ajatukset saavat uusia tulkintoja ja uusia ideoita kokeillaan. Näin jo-
kin perinteinen yhdistys voikin ottaa hoitaakseen paikallisen kehittä-
misen tavoitteita. Pidemmällä tähtäimellä toiminnot myös karsiutu-
vat luonnollista tietä, kun aktiivit järjestelevät monitahoiseen yhdis-
tystoimintaan hajautuvaa ajankäyttöään. Turhia yhdistyksiä ei ole järke-
vää vähäisillä voimavaroilla perustaa tai ylläpitää. Näin kylätoimi-
kuntaa ei aina nähdä tarpeellisena tai se voidaan uudelleenjärjestelyjen
myötä lakkauttaa.

Organisaatiot ovat siis yhteistoiminnan hallinnan välineitä, eikä
kylätoimikuntakaan ole itsetarkoitus. Elinolojen kaikinpuoliseen kehit-
tämiseen tähtäävä yhteistoiminta voidaan organisoida monin muo-
doin. Kylätoiminnan alun vuosina kylätoimikuntien perustamisella
oli kuitenkin oma tärkeä tehtävänsä. Keskeisiä ideoita voitiin kerron-
nallisesti selkiyttää ja konkretisoida yhdistämällä ne uuden muodon
luomiseen. Kylätoimikunta oli ajatuksellinen apuväline uuden raken-
tamisessa: uudet ideat yhdistyivät yhdessä tekemiseen. Erityisesti tästä
historiallisesta "syystä" kylätoiminnalla on vielä tänä päivänä omat
erityiset organisaationsa.

Riskien ja vastuiden jaon normiperusta yhdistystoiminnassa

Ihmisten yhteistoiminta erilaisissa yhteisöissä luo kulttuurisen muutok-
sen paikallista perusdynamiikaa, jota järjestäytyneissä yhteiskunnissa
eri tavoin lainsäädännöllisesti säännellään. Ihmisten yhteenliittymi-
sen voiman hallinnan valtiolliset keinot ovat ensisijassa normatiivi-
sia. Yhteiskunta on suomalaisessakin kylätoiminnassa normatiivisesti
läsnä, sillä vapaa yhdistystoiminta on määrätyin osin normein sään-
neltyä. Toisaalta kaikkien kansalaisoikeuksia kunnioittavien maiden
yhdistysoikeuteen kuuluu ajatus yhdistysten itsemääräämisoikeudesta,
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joka merkitsee jonkinasteista yhdistystoiminnan omaehtoisuuden tun-
nustamista (Halila 1993,239). Myös yhdistystoimintaan osallistumi-
nen on Suomessa täysin vapaaehtoista, eikä yhdistyksen jäsenyys voi
perustua pakkoon.

Yhdistymis- ja kookoontumisvapaus ovat kulttuurihistoriallisesti
tarkastellen melko nuoria kansalaisoikeuksia. Suomessa vapaan yhdis-
tystoiminnan perusta on kirjattu hallitusmuotoon. Sen mukaan ih-
misillä on perustuslain mukainen oikeus keneltäkään lupaa kysymättä
kokoontua keskustelemaan yleisistä asioista sekä perustaa yhdistyksiä,
jotka eivät ole vastoin lakia tai hyviä tapoja (HM 10§). Yhdistystoimintaa
sääntelevä yhdistyslaki säädettiin 1919 ja se oli voimassa siihen saakka,
kunnes ajantasaistettu yhdistyslaki (YhdL 1989) ja yhdistysrekisteri-
asetus tulivat voimaan 1990. Oikeustoimikelpoisten yhdistysten omien,
yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen lainmukaisuus on alusta lähtien
ollut viranomaistarkastuksen piirissä.

Yhdistystoiminnan kenttä on perinteisesti ollut hyvin monialainen.
Taloudellisen ja aatteellisen yhdistystoiminnan erottamisen perusteet
juontavat vuosien 1831 -1860 uusiin liberaaleihin aatevirtauksiin. Myös
Suomessa yhdistystoiminnan määrittelyyn vaikuttivat liberaalin porva-
riston markkinataloudelliset näkemykset. Valtiovallan ulkopuolinen
yhdistystoiminta haluttiin jakaa kahteen osaan: yksityiseen ja julki-
seen sfääriin. Ensin mainittu sisältäisi liiketoiminnan muodot, joita
hallitsisivat yhtiöt voiton tavoittelupyrkimyksineen. Julkiseen sfääriin
sen sijaan kuuluisivat sosiaalisia ja aatteellisia päämääriä toteuttavat
yhdistykset. Liberaalin näkemyksen mukaan järjestäytymisvapaus kos-
ki nimenomaan aatteellisia yhdistyksiä, joissa itsekkäät taloudelliset
intressit eivät olleet määrääviä. Tässä yhteydessä myös käytössä ol-
lut taloudellista ja aatteellista yhdistymistä kuvannut käsite assosiaatio
(association), korvattiin tarkemmilla taloudellisen ja aatteellisen toi-
minnan erottavilla ilmauksilla yhtiö (bolag) ja yhdistys (förening).
(Alapuro & Stenius 1989, 29) Käytännössä taloudellisen ja aatteelli-
sen yhdistyksen välinen rajanveto ei varsinkaan 1900-luvun alussa
ollut selvä. Aineellisten ja henkisten pyrkimysten organisointi oli usein
sattumanvaraista ja viranomaiskäytäntökin pitkään horjuva. (Halila
1993, 23) Nykyisessä yhdistyslaissa aatteellisen ja taloudellisen yh-
teisön välistä eroa täsmennetään 2§:ssä, jonka mukaan laki ei koske
sellaista yhteisöä, jonka päätarkoituksena on voiton tai muun välit-
tömän taloudellisen edun hankkiminen. Yhdistys saa harjoittaa vain
sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen sään-
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noissa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttami-
seen, tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena (YhdL 5§).
Yhdistyslaissa luodaan siis puitteet aatteellisen tarkoituksen yhtei-
selle toteuttamiselle, eli aatteelliselle yhdistystoiminnalle.

Rekisteröidyn ja rekisteröimättömän yhdistyksen tärkeä ero on
siinä, että vain rekisteröity yhdistys voi tehdä sitoumuksia, saada ni-
miinsä oikeuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa tai viran-
omaisen luona. Rekisteröityneen yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henki-
lökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. Rekisteröimättömän yhdistyksen
puolesta tehdystä toimesta aiheutuneesta velvoitteesta sen sijaan vastaa-
vat toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet henkilökohtaisesti tai yh-
teisvastuullisesti (YhdL 6§ ja 58§). Onkin perusteltua päätellä, että
yhdistyksen toiminnan laajentuessa ja erityisesti yhdistyksen rahan
käytön laajetessa on järkevää muodostaa yhdistyksestä oikeustoimi-
kelpoinen subjekti, joka vastaa toimintansa riskien hallinnasta ja mah-
dollisten hankkeiden synnyttämistä vastuista. Oikeustoimikelpoiset
yhteisösubjektit ovat siten tärkeitä yhteiskunnallisia toimijoita.

Paikallista kylätoimintaa erilaisin muodoin järjestettynä

Kehittyvään kylätoimintaan liittyvän epävarmuuden asteen etukäteinen
arviointi on eräs organisaatiomuodon valintaperuste. Tässä tärkeän
tiedollisen perustan valinnoille muodostaa yhteistoiminnan hallinnan
kulttuurinen perinne, luotettaviksi tiedettyjen toimintamuotojen histo-
riallinen varanto. Kuhunkin tilanteeseen soveltuvan muodon valinta
edellyttää siis tietoa sekä yleisistä organisoitumisen muodoista että
paikallisista olosuhteista ja tavoitteista. Toimintamuodon valinnassa
on kyse suhteellisesti pysyvämmistä suhteista, eli tietyistä toimintasään-
nöistä sopimisesta ja niiden hyväksymisestä. Esittelen seuraavassa
kylätoiminnan erityisiä organisoitumisen muotoja, jotka ovat a) epä-
virallinen toimintaryhmä tai toimikunta, b) rekisteröity yhdistys ja
c) erityistapauksina kuntaorganisaation toimikunta sekä kehittämisyhtiö
tai -osuuskunta.

Kylätoiminnan yleisin organisoitumisen muoto on epävirallinen
toimintaryhmä tai kylätoimikunta. Näiden toimihenkilöt valitaan ylei-
sessä kokouksessa. Kylätoimikunnan taustalla ei ole tarkasti määritel-
tyä jäsenistöä, vaan eräänlainen mielletty kylä, kyläyhteisö tai kylä-
kunta. Kylätoimikunnalla ei tarvitse olla omia sääntöjä. Vuonna 1980
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tehdyn kyselyn mukaan kolmasosalla rekisteröimättömistä kylätoimi-
kunnista kuitenkin oli säännöt (Kyläkysely-80). Epävirallisessa muo-
dossa toimittaessa toimivaltakysymykset ovat avoimia. Juridiselta
kannalta tarkastellen kylätoimikunnan jäsenet toimivat yksityishen-
kilöinä. Suurempien rahavirtojen käsittely ei tästä syystä ole tarkoituk-
senmukaista. Välttämätön pienimuotoinen rahaliikenne voidaan hoitaa
esimerkiksi rahastonhoitajan hallitseman käyttötilin kautta. Yksittäisten
hankkeiden kohdalla voidaan tehdä yhteistyötä rekisteröityjen yhdis-
tysten kanssa. Tiedottamisen järjestäminen toimintaryhmissä harki-
taan tapauskohtaisesti, mitään normatiivisia velvoitteita ei tässä suh-
teessa ole. Kylätoimikunnan talous ei ole julkinen, jolloin tuloista ja
menoista tiedottaminen jää harkinnanvaraiseksi.

Koska kylätoimikunta -nimikettä ei hyväksytä yhdistysrekisteriin,
niin rekisteröityessään kylätoimikunnalle on annettava uusi nimi. Esi-
merkiksi Oriveden Erä järven alueella kylätoimintaa harjoitetaan kehit-
tämisyhdistyksen ja Äetsän Vähähaarassa Vähähaara-Seuran nimen
alla. Rekisteröidyt yhdistykset ovat oikeustoimikelpoisia yhteisöjä,
jotka voivat tehdä sopimuksia, kantaa ja vastata. Yhdistyslain mu-
kaan jäsenistön tulee olla määriteltävissä ja yhdistyksen hallituksella
pitää olla jäsenluettelo. Sisäisen toiminnan järjestämisessä keskeisessä
asemassa ovat yhdistyksen säännöt. Niihin kirjataan periaatteet yh-
distyksen toimintatavoista, hallinnosta sekä talouden hoidosta. Muu-
tamissa tapauksissa kylätoiminta on erotettu jonkin virallisen yhdis-
tyksen, esimerkiksi nuorisoseuran alaosaston toiminnaksi. Tällöin viral-
liset asiat hoidetaan nuorisoseuran kautta ja sen nimissä. Alaosastot
voivat kokoontua vapaamuotoisemmin, joskin toiminta on muodolli-
sesti pääseuran alaista.

Nevon, Vehkakorven ja Kortejärvenmaan muodostaman alueen va-
paamuotoinen kylätoimikunta perustettiin 1981. Vajaan vuoden toi-
minnan jälkeen kylätoimikunta muutettiin rekisteröidyn yhdistyksen
muotoon. Tähän päätökseen vaikutti oleellisesti se, että vahvasti liik-
keelle lähteneessä toiminnassa käytettiin rahaa siinä määrin, että va-
rojen käsittely nähtiin tarpeelliseksi virallistaa. Vähähaara-Seura r.y.
perustettiin helmikuussa 1982.

Rämsöön kyläkerho perustettiin 1979 koko Vesilahden kunnan
alueella toimivan Wesilahti-Seuran alajärjestöksi. Sille laadittiin omat
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säännöt. Alaosasto toimikin pitkään epävirallisessa muodossa. Vuo-
teen 1992 mennessä toiminta oli kuitenkin laajentunut niin, että ky-
läseura päätettiin ilmoittaa yhdistysrekisteriin. Päätökseen perustaa
Rämsöön kyläseura r.y. vaikutti erityisesti se, että kesätapahtumien
tuottojen hallinto nähtiin tarkoituksenmukaisena virallistaa.

Yhdistyslain rajoissa rekisteröitynyt kyläyhdistys voi hoitaa suhteellisen
mittavaakin taloudellista toimintaa. Sillä on oltava tilintarkastaja, ja
sen talous tulee julkisen tilintarkastuksen piiriin sekä jäsenistölle avoi-
meksi. Tiedon kulku tulee tärkeäksi monista syistä. Ylintä päätösvaltaa
käyttää jäsenistön yleiskokous. Sääntömääräisissä kokouksissa keskus-
tellaan ja tiedotetaan asioista, valitaan hallinto ja mm. päätetään vas-
tuuvapauksista. Mahdollinen taloudellinen tulos voidaan täysimää-
räisesti käyttää omiin tarkoituksiin yleishyödyllisiä yhdistyksiä koske-
van verovapauden vuoksi. Yleishyödyllisen yhteisön verotukselliset
kriteerit on määritelty tulo- ja varallisuusverolaissa (TVL 1988). Siinä
yhdistys katsotaan yleishyödylliseksi, jos se toimii yksinomaan ja vä-
littömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai
yhteiskunnallisessa mielessä, eikä sen toiminta kohdistu vain rajoi-
tettuun henkilöpiiriin tai tuota jäsenilleen taloudellista etua voitto-
osuutena, kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.
(TVL 21 §) Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain liiketu-
lostaan ja kunnallisverotuksessa muuhun kuin yleishyödylliseen tar-
koitukseen käytetyn kiinteistön tuloista. Kiinnostava ja tärkeä rajaus
on siinä, että jos yhdistys ei ole yleishyödyllinen, vaan ainoastaan
aatteellinen, se on täysin verovelvollinen (Andersson 1989,25). Kaikki-
aan rajattu verovapaus perustuu näin ajatukseen, että yleishyödylliset
yhteisöt tuottavat yhteiskunnallisesti merkittäviä - yleistä hyvää tuot-
tavia - palveluja vapaaehtoisvoimin, eikä tätä työtä ole tarkoituksen-
mukaista verottaa. Verotuksessa tapauskohtaisesti ratkaistavaksi kysy-
mykseksi sen sijaan jää, tulkitaanko saatu korvaus työn tekijän, yhdis-
tyksen jäsenen tai yhdistyksen tuloksi.

Vaikka kylätoiminnan ja kunnallishallinnon suhteiden järjestä-
minen oli tärkeä opillisen kerronnan idea, niin kylätoimikuntien or-
ganisoiminen viralliseksi osaksi kunnallishallintoa on osoittautunut
poikkeukselliseksi ratkaisuksi. Kylätoiminnalle tulee tällöin kunnan-
osatoimikuntien asema ja sen kautta avautuvat mahdollisuudet osal-



listua kunnalliseen päätöksentekoon. Kylätoimikunta kytkeytyy näin
muodollisesti kunnan organisaatioon ja kunnallislain vaikutuspiiriin.
Useimmin esillä ollut esimerkki on Sodankylän kunta, jonka valtuusto
hyväksyi 1977 toimintasäännön, jossa määriteltiin kylätoimikuntien
asema suhteessa kunnallishallintoon. Säännön mukaan kylätoimi-
kuntien jäsenten nimittämisvalta on kunnanvaltuustolla. Käytännössä
jäsenten nimeäminen on tapahtunut kyläkokousten kylissä tekemien
esityksen mukaan. Sodankylässä kylätoiminnan asema on huomioitu
myös siten, että yhteistyötä kylien ja hallinnon välillä hoitaa erityi-
nen kyläasiamies.

Kunnallislaki luo tällaisen asukastoiminnan järjestelyille melko
väljän viitekehyksen. Hallinnon mahdollisuudet järjestää niin kylä-
toiminnan rahoitus kuin tiedottaminenkin ovat tapauskohtaisesti har-
kittavissa. Hallintoon kytkeytyvän kylätoiminnan hyödyt yhdistys-
muotoon verrattuna riippuvat siitä, miten hallinnon ja toimikuntien
valtasuhteet taloudellisen ja asiallisen päätöksenteon piirissä on käy-
tännössä ratkaistu. Jos toimikunnille ei anneta todellista päätösval-
taa, eikä niitä huomioida kehittämisstrategioiden laadinnassa, ei nii-
den asema lopulta ole muita yhdistyksiä merkittävämpi.

Edellistäkin harvinaisempia ja vasta 1980-luvun lopulta käytännön
kokeiluihin edenneitä organisoitumisen muotoja ovat kylien kehittämis-
yhtiöt ja -osuuskunnat. Niiden muotoon kylätoimintaa organisoidaan
yleensä vain erityissyistä. Esimerkiksi silloin, kun jokin toiminto edellyt-
tää mittavampaa työpanosta ja taloudenhoitoa sekä selkeämpää vastui-
den ja riskien jakautumista. Sekä osuuskunnat että osakeyhtiöt ovat
taloudellisia yhteisöjä, joista säädetään niitä koskevissa laeissa erik-
seen.

Toimialaltaan laajoja kylien kehittämisyhtiöitä on tiedossani kolme.
Tämän toimintamuodon yleisyyden arviointia kuitenkin vaikeuttaa
sen sekoittuminen muuhun yritys-, kiinteistöyhtiö- ja yhdistystoi-
mintaan. Köyliön kunnan Tuiskulan kylään perustettiin 1988 Tuiskulan
kehityspalvelu Oy. Sen toimialaksi kyläläiset määrittelivät kylän kai-
kinpuolisen (erityisesti yritys- ja harrastustoiminnan) kehittämisen.
Toiminta lähti liikkeelle läänin kolmivuotisen kehittämisrahan ja ky-
läläisten oman panostuksen turvin. Lisäksi perustamisen yhteydessä
kaikille kyläläisille jaettiin ilmaiseksi yksi yhtiön 50 markan osake.
Kylässä toimii myös kylätoimikunta sekä aktiivinen näytelmäkerho.
Yhtiömuotoinen toiminta on osoittautunut kylän yhdistystoimintaa
täydentäväksi ja erityistoimintoja palvelevaksi ratkaisuksi. Osakeyh-
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tiöiden kohdalla ei liene perusteltua puhua jäsenistöstä, vaan osakkeen-
omistajista, jotka käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Yhtiö-
muodon etuna on johto- ja riskisuhteiden selkeys. Toimintaa johtaa
yhtiökokousten valtuuttamana hallitus. Osakkaina kyläläiset eivät ole
henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista, vaan vastaavat yhti-
öön sijoittamansa osakepääoman suhteessa.

Osuuskunta on yhteisö, jonka tarkoituksena on jäsentensä ta-
louden tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa
niin, että jäsenet osallistuvat siihen käyttämällä hyväkseen osuuskunnan
palveluksia. Osuuskunnan jäsenmäärä ja pääoma ovat edeltäkäsin
määräämättömiä. Sen jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa osuus-
kunnan mahdollisista veloista osuuskunnan säännöissä määritellyn
lisämaksuvelvollisuuden rajoissa (OsuuskuntaL 3§). Toimivia kylän
kehittämisosuuskuntia on tiedossani kaksi. Osuuskunnassa vastuut
jakautuvat toisin kuin osakeyhtiössä, mutta perusteiltaan molemmissa
organisaatiomuodoissa saavutetaan yhdistysmuotoista toimintaa va-
kaampi riskien hallinta. Karstulan kunnan Kimingin kylään perus-
tettiin 1991 Kimingin seudun kehitysosuuskunta. Samassa yhteydessä
kylätoimikunta lakkautettiin. Osuuskuntamuotoisena kylätoiminta
sai uusia ulottuvuuksia. Sen perustavoitteeksi määriteltiin "kylätoimin-
nan tason kohottaminen vapaa-ajan puuhailun tasolta kylän kokonais-
kehittämisen työvälineeksi." (Pihlaja & Simpanen 1993,41).

Viime vuosikymmenien kehityksessä osakeyhtiöt syrjäyttivät
osuuskunnat taloudellisen yrittäjyyden muotona. Osuustoiminnan
periaatteet on tunnettu melko huonosti, ja siksi osuustoimintatietoutta
onkin viime vuosina aktiivisesti pyritty levittämään maaseudulle. Hel-
singin yliopistoon perustettu osuustoimintainstituutti on koulutuksen
ja toimintatutkimuksen keinoin pyrkinyt vaikuttamaan myös osuus-
toiminnallisten kyläyhdistysten kehitykseen, joskaan vielä ei voida
kirjata merkittävää kasvua kylien kehittämisosuuskuntien kohdalla.

Kylätoiminnan muodon ja sisällön suhde?

Järjestöjen määrällisen kasvun ajan on arvioitu olevan Suomessa ohi.
Toisaalta tähän vaikuttaa se, ettei uusia aatteita ja niihin perustuvia
joukkoliikkeitä ole syntynyt. Toisaalta painopiste on siirtynyt yhteiskun-
nallisesta vaikuttamisesta privatisoitumista ilmentävien toimintojen
suuntaan. Uudet kansalaisliikkeet ja -toiminnot eivät myöskään enää
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perinteiseen tapaan järjestäydy yhdistyksiksi. (Halila 1993, 34 - 36 ja
42) Rekisteröityjen yhdistysten ohella Suomessa on huomattava joukko
rekisteröimättömiä yhdistyksiä.

Vuonna 1993 vapaamuotoisten toimintaryhmien osuus oli 87%
kaikista tiedossa olevista kylätoiminnan organisaatioista. Rekisteröi-
tyneitä yhdistyksiä oli vastaavasti noin 9%. Tiedostojen luotettavuus-
ongelmista johtuen tarkkoja lukuja rekisteröitymisasteen muutoksista
ei voi esittää. Arvioin virallisen rekisteröitymisen asteen kymmenen
vuoden aikana kuitenkin kaksinkertaistuneen (Kyläkysely-80).

Kylätoiminnan laajentuessa ja monipuolistuessa myös organi-
soitumisen muodot kehittyvät: vapaamuotoisesta yhteistoiminnasta
siirrytään normatiivisempien toimintatapojen suuntaan. Julkisuus-
ja vastuuperiaatteet tulevat normatiivisina pakkoina mukaan toiminnan
virallistamisen yhteydessä. Kylätoiminnan erityisiä organisoitumisen
muotoja yhdistävänä tekijänä tiettyjen päätöksentekorutiinien lisäksi
on vähintään kaksitasoiseen organisaatioon (jäsenistö ja hallitus) pe-
rustuva toimivaltasuhteiden jako.

Kokonaisuudessaan kylätoimintaa ei voi "yhtiöittää", vaan eri-
laiset rekisteröityä yhdistystä kehittyneemmät muodot ovat kylätoi-
minnan kokonaisuuden suhteen alisteisia, erikoistuneita välineitä. Myös
verotuskäytännöllisistä syistä yhtiöitä ja osuuskuntia on tarkoituk-
senmukaista nykyään käyttää yleishyödyllisten yhteisöjen rinnalla,
niitä täydentämään mutta ei korvaamaan. Nykyisten kokemusten
perusteella voi sanoa, että yhtiö- ja osuuskuntamuotoisen toiminnan
piiriin on perusteltua sijoittaa joitakin, kuten esimerkiksi palkka-
työ voiman käyttöä vaativia toimintoja. Varsinaisen kylätoiminnan
sosiaalisen perusdynamiikan kannalta mainituilla organisaatioilla on
välineellinen asema, eikä esimerkiksi yhteishengeltään hiipuvaa kylä-
toimintaa saada yhtiöittämällä nousuun.

Erilaiset organisoimisen muotojen edut ja haitat ovat olleet kylä-
toiminnan puheiden ja tekstien pysyviä teemoja. Vapaamuotoisuuden
on katsottu helpottavan osallistumista. Normatiivisuuden lisäänty-
essä toiminta saa väistämättä piirteitä, joita myös vierastetaan. Kylätoi-
minnan vapaaehtoisuutta virittävä ydin on arka normatiivisille pakoille,
sen voikin sanoa parhaiten "viihtyneen" vapaamuotoisissa ja joustavissa
toimintaryhmissä. Toisaalta jatkuvasti muuttuvat toimintatavat ovat
epävarmuutta lisäävä tekijä, ja siten myös heikkous, kun toiminnan
tulisi laajentua uusille kokeileville alueille.
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Jos ajatellaan, että paikallisen kylätoiminnan muodot ovat seuran-
neet sisällön kehittymistä, niin edellä esittämästäni organisaatiomuo-
tojen tarkastelusta voi päätellä, että kylätoiminnan sisällöt ovat liit-
tyneet pääasiassa ei-taloudelliseen toimintaan. Eli jos kylätoimikuntien
omavastuisessa hallinnassa olisi ollut enemmän rahaa, niin myös
oikeustoimikelpoinen yhdistys, tai jopa osuuskuntamuodot olisivat
nykyistä yleisempiä kylätoiminnan välineitä. Tässä avoimeksi jää
kysymys: ovatko kyläläiset olleet haluttomia ottamaan taloudellista
vastuuta vai muut organisaatiot antamaan sitä heille?

Kylätoimikuntien työn tuloksellisuudesta

Kylätoiminnan aktiivisuus tulee havaittavaksi yhdessä tekemisen tu-
loksina. Näkyvät tulokset tehdään pääosin vapaaehtoisuuteen perus-
tuvalla talkootyöllä. Talkootyön luonteesta johtuen sen merkitys ei ko-
konaisuudessaan ilmene rahavirtoina. Talkootyön kautta kylätoimin-
nalla on kuitenkin myös suoranaista taloudellista lisäarvoa tuottava
merkityksensä. Kylätoiminnan parissa tehdyn talkootyön taloudellista
merkitystä ei ole kattavasti tutkittu. Sen arvioinnissa voi suuntaa an-
tavana pitää suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla tehtyä seurojen
omatoimisesti toteuttamien rakennushankkeiden taloudellisen merki-
tyksen kartoitusta (Mäki 1993).

Tutkimuksen mukaan omatoimisesti toteutetuissa hankkeissa julki-
sen rahoituksen panos-tuotos -suhde on hyvä: julkinen tuki vähin-
tään kaksinkertaistuu, kun se suunnataan omatoimisiin hankkeisiin
(emt., 76). Yhdistysten toteuttamissa rakennushankkeissa omatoimisen
rahoituksen osuus on noin puolet hankkeiden kokonaiskustannuk-
sista (taulukko 11). Julkisen ja omatoimisesti hankitun rahoituksen
suhde vaihtelee eri yhdistyksissä. Tutkimuksessa tarkasteltujen orga-
nisaatioiden omatoimisesti hankkiman rahoituksen osuus oli:

Urheiluseuroissa 63,6%
Maamiesseuroissa 67,1 %
Nuorisoseuroissa 47,9%
Kylätoimikunnissa 39,0%.

Kylätoimikuntien pienempi omarahoitusosuus johtunee edellä esittämi-
eni organisatoristen tekijöiden lisäksi siitä, että niiden toiminta-aja-
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tus on muita laajempi kattaen selkeämmin toimintoja, jotka mielletään
yhteiskunnallisiksi: niihin on sekä haettu että saatu suhteessa enem-
män julkista rahaa kuin on asian laita muiden yhdistysten kohdalla.
Tutkimuksen mukaan omatoimisuuden, eli erityisesti talkootyön ta-
loudellinen merkitys on suuri. Kylätoiminnan osuuden erottaminen
on kuitenkin vaikeata siksi, että kylätoimikuntien asema paikallisessa
yhdistyskentässä vaihtelee. Se on tapauskohtaisesti sovittava asia, ja
eri tilanteissa hankkeet voidaan toteuttaa erilaisin liittoutumin. Laaje-
nevan kylätoiminnan kudos voi siis elää yli organisatoristen rajojen.

Taulukko 11
Etelä-pohjalaisen seuran tyypillinen omatoiminen hanke 1980-luvulla (n=101)

Omatoiminen rahoitus
- omatoiminen varainhankinta 112 000 mk
- pankkilainat 34 000 mk
- osakepääoma ja muiden seurojen osuudet 31 000 mk
- talkootyö 85 000 mk 262 000 mk

Julkinen rahoitus
- valtion rahoitus 123 000 mk
- kuntien rahoitus 94 000 mk
- muiden julkisyhteisöjen rahoitus 32 000 mk 249 000 mk

Tyypillisen toimitila- ja toimipaikkahankkeen
kustannukset yhteensä 511 000 mk

Lähde: Mäki 1993, 71

Kylätoiminnan välillinen merkitys toteutuukin juuri talkooperinteen
ja -hengen viriämisen kautta. Kylätoimikuntien hankkeissa mukana
olleet ovat varmasti itsekseen laskeneet myös talkootyön taloudellista
merkitystä. Usein on kuitenkin vaikeata tarkasti arvioida sitä, mitä
toimintojen tai hankkeiden toteuttaminen olisi maksanut palkkatyönä.
Kaikkiaan suuriin rakennushankkeisiin kohdistuva talkootyö on vain
eräs, vaikka ehkä näkyvin, osa aktiivista kylätoimintaa. Näiden lisäksi
aktiivisuus suuntautuu lukuisiin pienempiin hankkeisiin ja eri tavoin
merkityksellisiin toirnintoihin. Esimerkiksi kylätoimikunnan järjestämät
pienimuotoiset tapahtumat niin kylään muuttaneille, syntyneille kuin
merkkipäiviään viettävillekin ovat tulleet käytännöksi monissa kylissä
(Laurila 1993,56; Hautamäki 1989, 73 - 99).
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Paikallisen kylätoiminnan nykytilan hahmottamisen eräänä ongel-
mana on lisäksi kattavan aineiston keräämisen vaikeus. Laajempiin
kyselyihin on parhaimmillaan saatu vastaukset vain joka toisesta ky-
lätoimikunnasta. Kaikkiaan toisen valtakunnallisen kylätoiminnan tilaa
kartoittaneen kyselyn perusaineistona oli 2604 kylätoimikuntaa, joista
1349 (52%) palautti lomakkeen (Laurila 1993, 11). Vastanneista
toimikunnista kaksi kolmasosaa toimi 100 - 500 asukkaan alueella.

Saatujen vastausten perusteella piirtyvä kuva kylätoiminnasta
oli pääosin myönteinen. Kylätoimikuntien oman ilmoituksen mukaan
noin 1200 toimikunnassa toiminta on aktiivista tai erittäin aktiivista.
Vastanneista vain 10% ilmoitti toiminnan olevan passiivista. Suurin
osa vastanneista (78%) ilmoitti kylässään vallitsevan lujan uskon ky-
län kehittämiseen ja parempaan tulevaisuuteen. Ilmapiiri koetaan
myönteiseksi ja suvaitsevaiseksi, ja kylissä arvioidaan olevan uutta
yrittäjyyttä sekä hyvä talkoohenki (72 - 75%). Yli puolet (58%) arvioi
yhteisten ponnistelujen vaikuttaneen kylien elinolojen muutokseen
jonkin verran tai jopa merkittävästi (22%). Myönteisinä viimeaikaisina
kehityskulkuina mainitaan suotuisan väestökehityksen lisäksi esimer-
kiksi tiestön ja joukkoliikenteen parantuminen, koulun säilyminen,
kaavoituksen ja kunnallistekniikan kohentuminen sekä kylä- ja yh-
teishengen parantuminen (emt., 52 - 65). Alueellisten tarkastelujen
perusteella edellä kuvattu yhtenäinen kuva hajautuu mosaiikkimaisem-
maksi.

Monilla toteutetuilla hankkeilla on suorat ja käytännölliset vaiku-
tuksensa maaseudun ihmisten elämään. Kylätoiminnan merkitys ja
vaikuttavuus muodostuu lopulta kuitenkin laajemmin. Hautamäen
(1989,72) mukaan kylätoiminnan tärkein vaikutus liittyy asenteiden
muutokseen ja omatoimisuuteen, jonka kautta maaseudun yhteisöissä
ollaan pystytty uudistumaan. Näin ajateltuna aktiivinen kylätoiminta
tulee näkyväksi lukemattomin erilaisin tavoin mutta merkitys ymmär-
retyksi vasta pitkän ajan kuluessa.

Käytännöllisten hyötyjen lisäksi kylätoiminta tarjoaa parhaim-
millaan ihmisille huvia ja onnistumisen tunteita sekä vahvistaa hei-
dän itseluottamustaan ja uskoa omiin voimavaroihin. Osallistuessaan
yhteisten asioiden pohdintaan ja hankkeisiin mukana olevat ihmiset
voivat tuntea, että heidän ajatuksensa ja työnsä ovat arvokkaita. Näin
ajateltuna paikallinen kylätoiminta on tietoisuuden kehittymisen ja
merkitysten annon elävä kudos, jossa mahdollistuu myös mielekkään
elämän kokeminen iloineen ja suruineen.
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3. KYLÄTOIMINNAN TUTKIMUS
JA TEORIA

Kylätoimintaa voidaan tutkia niin aluetieteen, maantieteen, sosiolo-
gian, psykologian kuin filosofiankin piirissä. Itse asiassa kylätoiminnan
käytäntö on avoin lukemattomille kysymyksenasetteluille. Kylä-
toimintaa sivuavia tekstejä ja akateemista keskustelua onkin paljon.
Seuraavan tarkastelun perustaksi olen kuitenkin etsinyt erityisesti teks-
tejä, joissa kohteeksi olisi tematisoitu itse kylätoiminta.

LÄHTÖKOHTANA TOIMIVA IHMINEN

Modernin lupauksen mukaan ihmisen ja luonnon kamppailu kään-
tyy teknistaloudellisen kehityksen myötä lopulta tietoisuuden voi-
toksi. Suuri kertomus luovasti toimivasta, kehitystä hallitsevasta ih-
misestä on ylittänyt maantieteelliset ja ideologiset rajat. Suomessa va-
pautumisen lupaus näytti konkretisoituvan laajemmin vasta toisen
maailmansodan jälkeisen teollistumisen ja taloudellisen kasvun vuo-
sikymmeninä. 1960-luvulle tultaessa maassamme olikin laaja koske-
tuspinta kasvun ideologioille. Vuosikymmenen puolivälin edistyk-
sen projekteissa muutoksen hallintaan ja kehityksen ohjaukseen sovel-
tuvien ajatusmuotojen ja välineiden kysyntä oli suuri. Hyvin tärkeä
yleisempi ajattelullinen liikahdus ajoittuukin 1960-luvun lopun ja 1970-
luvun alun vuosiin: ajatus ihmisestä toimivana subjektina murtautuu
ihmistieteissä voimakkaasti esiin. Tämän ajatuksen sisältöä luonnehtii
Hänninen (1992,27) seuraavasti.

" Ihmisen ymmärtäminen toimijana merkitsee tahdon vapauden korosta-
mista. Ihmiselle nähdään ominaiseksi se, että hän voi periaatteessa aina
valita, aina toimia toisin. Juuri tämä pudottaa pohjan pyrkimyksiltä löytää
ihmisen toimintaa mekaanisesti determinoivia syitä. Toisaalta toimijanä-
kökulma merkitsee myös, että ihminen nähdään toiminnassaan aina ole-
van yhteydessä toimintaympäristöönsä: toimintaa ei voi ymmärtää pelkästään
yksilöstä itsestään käsin, vaan yksilön ja tilanteen suhteen tuotteena."
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Tällä ihmistä koskevalla representaatiolla on suhteellisen vakiintu-
nut ja rikas teoreettis-filosofinen perinteensä ja sen voi sanoa olevan
(ainakin) analyyttis-hermeneuttisen, marxilaisen ja eksistentiaalifiloso-
fian tärkeä lähtökohta. Sen läpimurto suomalaisessa yhteiskuntatie-
teessä liittyykin erityisesti siihen reaalihistorialliseen tilanteeseen, jossa
teknistaloudellinen kehitys ja vaurastuva kansantalous avasivat uu-
sia luovan toiminnan alueita ja toimintamahdollisuuksia. Ajatus toimi-
vasta ihmisestä alkoi toteuttaa itseään. Siitä tuli kollektiivinen repre-
sentaatio, joka omaksuttiin myös maaseutua koskevissa tutkimuksissa.

Kylätoiminnan tutkimuksen kehityksen kannalta tärkeäksi ky-
symykseksi muodostui se, millaisen tulkinnan ajatus toimivasta ihmi-
sestä synnytti maaseutu- ja kylätutkijoiden keskuudessa: millaisia teo-
reettis-metodisia oppeja eri tutkijat omaksuivat ja toteuttivat? Edistyksen
ajassa merkittäväksi muodostui tulkinta sekä maaseudun kehityksen
luonteesta että maaseutututkimuksen metodologisista perusteista.

SUOMALAISEN KYLATUTKIMUKSEN KEHITYSPIIRTEITÄ

Tutkimustoiminta ei toteudu tyhjiössä, vaan osana laajempaa kulttuu-
rista ja institutionaalista kokonaisuutta. Teoreettiset ajatuskulut liit-
tyvät historiallisiin tilanteisiin. Uudet ideat kehittyvät sekä oppialojen
sisäisinä että niiden välisinä prosesseina. Tutkimustoiminta on lisäksi
perusluonteeltaan kansainvälistä, ajatukset siirtyvät teksteissä yli kan-
sallisten rajojen. Maaseutuun, kyliin tai kylätoiminnan tutkimukseen
kohdistuneen tieteellisen toiminnan kentän vaikutusyhteyksiä onkin
siksi vaikeata täsmällisesti rajata. Yleisesti sanoen yhteiskuntatieteisiin
omaksutut teoreettiset ja menetelmälliset kehityskulut ovat toteutuneet
myös kyseisen tutkimuksellisen kentän toiminnoissa. Käytännössä
maaseutututkimuksen asetelmiin ovat vaikuttaneet niin maaseudun
yhteiskunnallisen aseman muutokset kuin maatalouskysymyskin.

Vuosisadan vaihteen sosiaalitilastollinen ja -poliittinen, niin sa-
nottu konkreettinen sosiaalitutkimus kosketteli aikansa tärkeitä aiheita,
kuten maaseudun tilattoman väestön oloja, torpparikysymystä ja maan-
omistusta (Alapuro & Alestalo 1992,77 -101). Teollistuvan ja kaupungis-
tuvan yhteiskunnan yhteiskuntatieteelliset painotukset siirtyivät uusiin
aiheisiin, mutta vuosikymmenien kuluessa myös maaseudun tutkimus-
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teemat monipuolistuivat ja metodologia kehittyi. Rannikon (1989,25)
mukaan kuitenkin vasta 1960-luvulla alkoi runsaammin ilmestyä mo-
derniksi maaseutusosiologiaksi luokiteltavia tutkimuksia. Kaikkiaan
suomalaisissa tutkimuksissa on tarkasteltu maaseudun elinoloja ja
maaseutukulttuurin muutosta yleisesti sekä sen eri osa-alueita, ku-
ten kylien historiaa, väestöä, elinkeinoja, palveluja ja asumista. Mää-
rällisesti eniten maaseutuun kohdistuvaa tutkimusta on tehty maa-
talous- ja metsätieteissä.

Tärkeä osa maaseutututkimusta ovat niin sanotut kalatutkimukset.
Perinteisissä kylätutkimuksissa kylä tai kyläyhteisö olivat keskeisesti
tarkastelua määrittävinä käsitteinä. Suomalaisella kylätutkimuksella
onkin aina 1920-luvulta jatkunut sosiaali- ja kulttuuriantropologinen,
historia-, uskonto- ja maantieteellinen tutkimusperinteensä. Kylä on
ollut myös kansatieteen perinteinen tutkimuskenttä. Sen piirissä kylä
nähtiin pitkään (itsestään)selvänä historiallisena asutusyksikkönä, ra-
jattavissa olevana tutkimuskohteena. Kansatieteellinen kylätutkimus
tuotti pääasiassa kenttätutkimuksen menetelmin kerättyä kuvailevaa
kulttuurikartoitusta aina 1950-luvulle saakka. Tämän jälkeen metodo-
logia monipuolistui, ja 1960-luvun lopulta niin sanottu poikkitieteellinen
kylätutkimus imeytyi maaseudun rakennemuutoksen myötä uuteen
nousun kauteen.

Edistyksen ajan jännitteissä kärjistyi myös maaseudun ja kaupun-
kien vastakkainasettelu, joka taustoitti 1970-luvun suomalaisia kylätutki-
muksia. Tutkijoiden tulkinta maaseutukylien kielteisistä kehityskuluista
oli suhteellisen yhtenäinen. Kohteeksi tuli muuttuva kylä. Kylien ja
kyläyhteisöjen muutokseen kohdistuvan tutkimuksen aloitti 1968 Turun
yliopiston monitieteinen tutkimusohjelma. Siinä tuotettiin historian,
maantieteen, kansatieteen, sosiologian, kansanrunouden ja uskonto-
tieteen voimin noin kymmenen vuoden aikana neljästä kylästä yh-
teensä 23 tutkimusta, tieteenalakohtainen kokoomajulkaisu sekä loppu-
raportti (Tommila & Heervä 1980). Kylä oli edelleen keskipisteenä:
yleis- ja paikalliskulttuurin kohtaaminen toteutui kylässä ja kyläyh-
teisön vuorovaikutussuhteissa (Tommila 1980).

Huoli maaseutukulttuurin häviämisestä viritti tutkimuksellisia
intentioita luonnollisesti myös syvää maaseutua lähellä olevissa kor-
keakouluissa. Seuraavassa erään tutkimusprojektin johtaja kuvaa tun-
nelmia, kun joukko tutkijoita kokoontui vuonna 1974 Joensuuhun
pohtimaan kylien tulevaisuutta ja kylätutkimista:
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" Kaikkia yhdisti tiedonhalu ja huoli maaseudun kylien elämän ja kult-
tuurin kohtalosta. Jotta voitaisiin löytää keinoja maaseudun elämän ja kult-
tuurin tukemiseen, täytyy hankkia luotettavaa tietoa niiden vaikeuksista.
Oli siis ryhdyttävä tutkimaan kylien kulttuuria, ja sitä varten piti suunni-
tella tutkimuksen tavoitteet, ongelmat, kohteet ja keinot. Oli luotava tut-
kimusohjelma, ja koska oli tarpeen verrata erilaisia kyliä keskenään, piti
kehittää menetelmiä luotettavaan vertailuun erilaisten yhteisöjen kesken.
Tehtävä oli mielenkiintoinen ja erittäin ajankohtainen, mutta myös uutta
luova ja vaativa."

Kirkinen 1984,25 - 26

Ajankohtaisena nousi kyseisessä hankkeessa keskeiseksi pienyhtei-
sön käsite. Kysyttiin, miten yhteiskunnan teollistuva ja kaupungistuva
yleiskulttuuri vaikuttaa maaseudun kyläyhteisöjen elämään ja kulttuu-
riin. Taustalla oli ajatus, että tutkimuksen avulla saataisiin luotettavaa
tietoa, jonka perusteella voitaisiin paremmin ymmärtää kulttuurista
muutosta sekä lopulta sanoa jotakin myös kyläkulttuurin selviämi-
sen mahdollisuuksista. Akateemisena toiveena oli, että saadulla
tukimustiedolla voitaisiin edistää maaseudun kehittämisponnisteluja.

KYLÄTOIMINNAN YMMÄRRYSTÄ ETSIMÄSSÄ

Edistyksen ajan poliittinen radikalisoituminen ja vasemmistolaisten
aatteiden voimistuminen heijastuivat luonnollisesti myös korkeakou-
lulaitokseen. Tämä helpotti myös marxilaisen tutkimuksen "astumista
ulkoakateemisesta harrastuksesta suomalaiseen yhteiskuntatieteeseen."
(Eskola 1992,285). Marxilaisen ihmiskäsityksen perustana oli kollek-
tiivisen subjektin muodossa toimiva yhteiskunnallinen ihminen. Ma-
terialistinen yhteiskunta-analyysi nosti tuotantotavan ja -rakenteiden
tarkastelun ensisijaiseksi tutkimuskohteeksi ja viitekehykseksi. Sen
keskiössä oleva toiminnan yhteiskunnallinen muoto oli työ.

Marxilaisen teorian tehtäväksi nähtiin myös maaseutututkimuksen
"tieteellistäminen". Tätä tehtävää toteutettiinkin 1970-luvun tutkimuk-
sissa. Ajassa liikkuvasta diskurssista mainittakoon esimerkkinä Ala-
sen laaja maaseutusosiologian teoreettis-metodologisia perusteita tar-
kasteleva teksti (Alanen 1979). Siinä vahvistetaan Marxin teesiä, että
maatalouden kehitys on olennaisesti maatalouden ja teollisuuden vä-
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lisen työnjaon tulosta. Eli kapitalistisessa yhteiskunnassa maatalous
ja teollisuus kehittyvät maatalouden erikoisluonteen vuoksi väistä-
mättä vastakkaisina tuotannon aloina. Näin ollen myös maaseutu-
sosiologisen tutkimuksen teoreettis-metodologisena perustana tulee
olla maaseudun ja kaupungin ristiriita, (emt., 323) Kylätoiminnan
kannalta huomion arvoinen on tutkimuksen eräs loppupäätelmä, jonka
mukaan:

" Maaseudun leimalliseksi piirteeksi tulee kylän sisäiseltä pohjalta tapah-
tuvan kapitalistisen kehityksen johtaminen umpikujaan." ... ja

" Maaseudun ja kaupungin välinen ristiriita alkaa itse asiassa työntyä kylä-
yhdyskunnan sisälle. "

Alanen 1979, 326 - 327

Tässä ajatuskulussa kylätoiminnan opilliseen kerrontaan sisäistynyt
maaseudun omatoimisuuteen perustuva kehittämisen strategia oli
jo ennalta tuomittu epäonnistumaan. Rakenneteoreettisesta näkökul-
masta tarkasteltuna (kapitalismissa) toimiva ihminen teki työtä oman
häkkinsä rakentamiseksi. Ratkaisu olisi ollut yhteiskunnallisten eh-
tojen muuttaminen, tuotanto- ja omistussuhteiden uudelleenjärjestä-
minen. Ajatus oli kuitenkin ristiriidassa kylätoiminnan opillisen si-
sällön kanssa. Näin muotoutui asetelma, joka vaikutti merkittävästi
kylätoiminnan tutkimuksen kehitykseen. Yhteistyön sijaan ajauduttiin
vastakkainasetteluun: kylätoiminnan opillinen kerronta kiinnittyi omiin
päämääriinsä ja (yhteiskunta)teoreettinen analyysi loitontui itse kylätoi-
minnasta lähinnä sen merkityksen arviointiin.

Kylätutkimus Pohjois-Karjalassa

Kiinnostava tutkimuksellinen kenttä avautui Pohjois-Karjalassa, jossa
kylätoiminta levisi 1970-luvun lopulta nopeasti koko maakuntaan.
Tarkastelen pohjoiskarjalaista kylätutkimusta seuraavassa tämän to-
siseikan lisäksi siksi, että maaseudun elinolojen tutkimus on ollut Joen-
suun yliopiston yhteydessä toimivan Karjalan tutkimuslaitoksen yhteis-
kuntatieteellisen osaston vahva painopistealue. Siellä tehdyissä kylä-
tutkimuksissa on analysoitu erityisesti yhteiskunnan ja kylän suh-
teita sekä kulttuurisia välitysmekanismeja. Pohjoiskarjalaiset kylät on
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nähty eräinä yhteiskunnallisten ja kulttuuristen prosessien tapahtu-
mapaikkoina.

Erityisen yhteiskunnallisen taustan pohjoiskarjalaiselle kylätut-
kimukselle loi se, että siellä(kin) kehityksen keskeiset ongelmat kier-
tyivät kylien yksipuolisen tuotantorakenteen kysymyksiin. Tuotanto-
voimat lävistivät ihmisten elämän juuri (maatalous- ja metsä-)työssä.
Tästä pääasiassa johtui myös se, että yhteiskunnallinen, paikallisesti
hallitsematon liikunta oli (ja on) ihmisten elämässä niin suurella voi-
malla. Maakunnan yhteiskunnallinen todellisuus näyttäytyikin 1970-
luvun rakenneteoreettisesta näkökulmasta kiinnostavana, ja ensim-
mäiset tätä muutosta analysoivat kylätutkimukset tehtiin vuosikymme-
nen alussa. Tuolloin muotoutui myös jatkossa käytetty metodologinen
ote. Rakenneteoreettiseen analyysiin yhdistyneen tapaustutkimuksen
strategian avauksena oli aiemmin tehty tutkimus Sivakan ja Rasimäen
kylien muutoksesta (Alanen ym. 1973). Jatkona mainitulle hankkeelle
käynnistyi Yhteiskunta kylässä -tutkimusohjelma. Siinä tutkijat halu-
sivat ottaa etäisyyttä niin perinteiseen, kuvailevaan ja epäteoreettiseen
ky la tutkimukseen (Oksa & Rannikko 1984,156) kuin Kylätutkimus-
76:n otteeseenkin:

" Me emme asettaneet edes tehtäväksemme keksiä toimintaideoita kylä-
toimikunnille. Ne ovat jo ennestään liiankin monen yhteiskunnallisen ta-
hon ideapommituksen ja ohjauksen kohteena. Siitä ratkaisusta, että tar-
kastelemme kylää yhteiskunnallisten yleisten prosessien tapahtumapaik-
kana, seuraa se, että meidän silmissämme yhteiskunnan kehityksen ratkaiseva
subjekti on kokonaisyhteiskunnan tasolla ja että meidän tehtävämme on
kertoa tälle yhteiskunnalle, mitä se on tekemässä maaseudulla."

Oksa 1985,48

Yhteiskuntarakenteen analyysin lomittuminen tapaustutkimuksen me-
netelmään osoittautui onnistuneeksi ja tuotti osuvaa sosiologista kehi-
tysanalyysiä. Keskeinen viesti oli, että yhteiskunta on kylässä monin
kasvoin: kylien historiallisesti erilaisiksi muotoutuneet rakenteet ovat
reagoineet eri tavoin yleisiin muutoksiin, maaseutu on erilaistunut
ja erilaistumassa. Lisäksi tutkijat näkivät tehtäväkseen valtakulttuurin
luoman, yksipuoliseksi ja romantisoivaksi tulkitsemansa maaseutu-
kuvan monipuolistamisen, jopa korjaamisen. Tutkimusten luonteesta
johtuen kylätoiminta jäi kuitenkin yleisten kehitysprosessien varjoon.
Sen merkitystä arvioitiin suhteessa laajempaan kokonaisuuteen.
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Rannikon ja Oksan tulkinnan (1984,170-171) mukaan pohjoiskarja-
lainen kylätoiminta nojaa ihmisten tarpeeseen löytää joitakin, vaikka
edes pienimpiä asioita, joihin voi itse vaikuttaa yhdessä lähinaapurien
ja tuttavien kanssa. Juuri kylätoimikunnat tarjosivat mielikuvan tällai-
sesta vaikuttamisesta ja sosiaalisesta yhteydestä. Tutkijat arvioivat
kylätoiminnan saavutusten vaikuttaneen oikeammin subjektiivisen
ilmapiirin kohentumiseen kuin kylien kehityksen objektiivisten edel-
lytysten parantumiseen, vaikka kyläläisten optimismi, tulevaisuuden
usko kylän elämän jatkumiseen, onkin tärkeä kehittämisen resurssi
(emt., 173).

Samalla teoreettis-metodisella otteella tehtiin 1980-luvulla muu-
tamia tapaustutkimuksia pohjoiskarjalaisista kylistä sekä metsätyömies-
pienviljelijä -ammattiin kohdistuneista muutoksista (Kantanen 1986).
Tämän suomalaisessa yhteiskuntatieteellisessä kylätutkimuksessa
poikkeuksellisen pitkäjänteisen orientaation kokoavana päätöksenä
on tutkimus metsätyö-pienviljelijäkylän noususta ja tuhosta (Rannikko
1989).

Kuvaamassani kehityskulussa teoreettisempi kylätutkimus loiton-
tuu ohjelmallisesti kylätoiminnasta yleisempien muutosvoimien tarkas-
teluun. Näin itse kylätoiminta ei tule kiedotuksi analyyttiseen viiteke-
hykseen, vaan jää tutkimukselliseen marginaaliin. Lähimpänä kylätoi-
minnan teoreettista hallintaa työskenneltiin, kun pohjoiskarjalaista
kylätoimintaa piiritettiin kansalaisliikkeen käsitteistöllä (Rimmi 1988).

Kylätoiminnan tutkimuksen umpisolmu

Kylätoiminnan ymmärryksen kannalta syntynyt asetelma oli ongel-
mallinen: toimivat ihmiset (ja kylät) oli asetettu epätasaiseen kamp-
pailuun toimivien rakenteiden (ja yhteiskunnan) kanssa. Tästä asetel-
masta tutkijat valitsivat puolensa ja omaksuivat tapansa nähdä niin
kyläyhteisöt kuin kylätoiminnankin. Aluetutkimuksessa hallitsevina
teoreettisina ja käytännöllisinä orientaatioina olivat perinteiset "alatason
subjekteja vierastavat tutkimusotteet." (Tuomi 1978, 115). Eräänlai-
seksi tutkimuksellisen kiinnostavuuden kriteeriksi muodostuikin kysy-
mys: miten paljon itsehallintaista liikevoimaa kylätoiminta sisältää?

Kylätutkimus-76 strategiassa kylätoiminta nähtiin itsehallinnallise-
na liikkeenä. Kylätoiminnan analyysit kiinnittyivät teoreettiseen kent-
tään kuitenkin hajanaisesti, eri tutkijoiden valitsemien tutkimusase-
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telmien myötä. Kylätoiminnan teoreettinen tausta näyttäytyi marxi-
laiseen teorianmuodostukseen verrattuna epäyhtenäisenä ja hauraana.
Aluesuunnitteluun liittyvien teorioiden (John Friedmann) lisäksi ja
niihin liittyen kylätoiminnan idealle on löytynyt tukea erityisesti oma-
ehtoisuutta (Johan Galtung) ja "alhaalta-ylöspäin" toteutuvaa kehi-
tystä (Walter Stöhr) pohtivista teksteistä. Rakenneteoreettisista ajatus-
kuluista poiketen keskeiseksi muotoutui luottamus ihmisten mah-
dollisuuteen luoda kehitystä omista lähtökohdistaan. Valittujen asennoi-
tumisten myötä kylätoiminnan tutkimuksen teoreettinen kehitys ajautui
umpikujaan.

Toisaalta kriittisen yhteiskunta-analyysin traditiosta löydettiin
teoreettisia käsitteitä myös kylätoiminnan tarkasteluun. Kylätutkimus-
76 loppuvaiheiden teoreettisissa kehittelyissä kylätoiminnan tulkin-
taa availi Rouhinen toiminnan käsitteen suuntaan (Rouhinen 1980).
Tämän löydöksen tausta oli esityksissä, jotka 1970-luvun puolivälissä
välittyivät laajasti suomalaiseen yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun
neuvostoliittolaisten tutkijoiden teksteistä. Rouhinen esitteli teoreet-
tisia kehitelmiä useissa yhteyksissä keskittyen toiminnan, tietoisuuden
ja aluerakenteen käsitteiden välisten suhteiden pohdintaan. Pyrkiessään
tarttumaan ajan liikkuvaan diskurssiin hänen asetelmansa kiinnittyi
lopulta erityisesti aluerakenteen käsitteeseen. (Rouhinen 1983)

Rouhisesta tulikin siteerattu kylätoiminnan teoreetikko. Hänen
tekstiensä kautta välittyi mm. Kylätutkimus-76 otetta kuvannut il-
maisu toimintasuuntautunut kylätutkimus. Aluerakenteen käsitteen myötä
Rouhinen kuitenkin loitontui itse kylätoiminnan analyysistä. Kaik-
kiaan mainittuja esityksiä voi pitää avauksina, jotka olisivat mahdol-
lisesti jatkossa johtaneet myös "tutkimuksellisen solmun" aukeamiseen.
Toimintasuuntautuneen kylätutkimuksen innoittava mahdollisuus olisi
ollut rakennenäkökulman ja paikallisen kylätoiminnan analyysin yh-
distäminen samaan teoreettiseen käsitteistöön ja menetelmiin. Kylä-
toiminnan tutkimuksen ongelma oli luonteeltaan metodologinen.
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Kylätutkimus-76 metodologisena asetelmana

Kylätutkimus-76 oli kylätoiminnan opillisen kerronnan keskeinen käy-
täntö, toisaalta huolellisesti valmisteltu, toisaalta ideaalinen luonnos.
Se oli kohdettaan luova hanke, jossa hahmoteltiin kylätoiminnan si-
sältöä ja merkityksiä sekä osoitettiin liittymäkohdat olemassaoleviin
toimintatapoihin. Hanke kehittyi lopulta käytännölliseksi strategiaksi.
Nähdäkseni sen keskeisin tarkoitus oli

avata kylätoiminnan kehittyvän kerronnan juoni sekä rohkaista
maaseudun ihmisiä omatoimisuuteen.

Kyseessä oli kurmianhirnoinen hanke, jonka kohderyhminä olivat maa-
seudun asukkaiden lisäksi erityisesti kuntien luottamushenkilöt ja
viranhaltijat sekä eri alojen suunnittelijat hallinnossa. Siihen liittyi tar-
koituksellisesti myös laaja julkisuus. Ohjelmallisesti oli kyse julkisen
huomion kiinnittämisestä maaseutukylien ongelmiin ja kehittämismah-
dollisuuksiin. Sisällöllisesti erityisesti lehdistön kautta syntyvällä julki-
suudella oli tärkeä tehtävänsä kylätoiminnan kerronnan kantajana
ja merkitysten uusintajana. Lisäksi hyvien esimerkkien laajan julki-
sen esittelyn ajateltiin vaikuttavan kokeiluihin rohkaisevan ilmapii-
rin syntymiseen. Onnistumisien kautta voitiin haastaa etsimään, mitä
kylätoiminta voisi olla.

Kylätutkimus-76 ei kuitenkaan ollut teoriaa tuottava hanke. Tutki-
mukselliset tavoitteet olivat lopulta alisteisia kylätoiminnan edistä-
misen käytännöllisten tavoitteiden suhteen. Hankkeessa tehdyn tut-
kimuksen kautta saatu tieto palveli kerronnan luomisen käytäntöä:
uusi tieto oli kylätoimintaa koskevan keskustelun polttoainetta. Hank-
keessa toteutettiin mm. koko maan kattavat kyselyt kylätoiminnan
tilasta sekä kuntiin että kyliin kohdistettuina. Tutkimuksista saatiin
aineksia lukuisiin esitelmiin ja koulutustapahtumiin, joiden tärkeän
sisällön tulosten esittely muodosti.

Teoreettisesta hajanaisuudesta johtuen hanke liittyi akateemisen
tiedeyhteisön puhuntaan lopulta haurain sitein. Se kyllä herätti kiinnos-
tusta erityisesti maantieteilijöiden, maaseutututkijoiden, antropologien
ja vaihtoehtoisia suunnittelukäytäntöjä kehitelleiden keskuudessa, mut-
ta siihen suhtauduttiin vaihtelevasti. Kylätutkimuksen tavoitteet nähtiin
epärealistisina ja idealistisina. Kriittiset arviot kohdistuivat erityisesti
hankkeen yhteiskunta-analyyttisiin heikkouksiin. Pidettiin välttämät-
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tömänä, että kylätutkimukseen liitetään ajankohtaisia teoreettisia ai-
neksia. Eli tutkimuksia olisi täydennettävä esimerkiksi maatalouden
tuotantorakenteen yhteiskunnallis-taloudellisten muutosten analyy-
seillä. Toisaalta vaadittiin kylätutkimuksen laajentamista suunnittelujär-
jestelmien kokonaistarkastelun suuntaan sekä demokraattisen suun-
nittelun kehityksestä käydyn keskustelun täyttä hyödyntämistä (Aho
1980, 72 - 73).

Yhteiskunta-analyysin kohdalta hankkeeseen kohdistunut kritiikki
oli siinä mielessä osuvaa, ettei hanke yltänyt vallitsevien opillisten
asetelmien mittoihin. Toisaalta osa kriittisistä arvioista meni ohi siitä
syystä, ettei hankkeen kohdetta luovaa luonnetta nähty tai haluttu
hyväksyä. Kylätutkimus-76 oli monilta osiltaan ideaalinen luonnos-
telma, jossa myös tutkijoiden roolien ja tutkimuksen rajoja paikoin
koeteltiin. Kun kylätoiminta 1980-luvulla sitten lähti omaehtoiseen
liikkeeseen, se ylitti tutkimukselliset otteet, eikä kylätoiminnan käy-
täntö enää täysin voinutkaan vastata opillisen kerronnan teksteissä
aiemmin luotua kuvaa. Luonnollisina kehityskulkuina kylätoiminnan
muodot kehittyivät niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin ohi
luonnosteltujen rajojen.

Lähes kahdenkymmenen vuoden perspektiivistä arvioituna Ky-
lätutkimus-76 onnistui niin omatoimisuuteen rohkaisemisen kuin kylä-
toiminnan organisoimisenkin suhteen hyvin. Tähän tulokseen on tultu
myös hanketta etäisemmin tarkastelleiden arvioissa (Rannikko 1989,
29). Suomalainen kylätoiminta lähti 1980-luvun alusta kehittymään
erityisesti paikallisesti sitoutuneiden ihmisten voimalla mutta myös
uuden valtakunnallisen organisaation kantamana. Tutkimuksellinen
ote kylätoimintaan säilyi vain satunnaisin kiinnikkein.

Ideoita ja toimintaa generoivana hankkeena Kylätutkimus-76 on
kiinnostava toimintatutkimuksellinen avaus suomalaisessa maaseutu-
tutkimuksessa. Toimintatutkimuksen klassinen (lewiniläinen) ajatus
muutoksen tutkimisesta muutosta tekemällä ei teoreettisessa mielessä
kuitenkaan toteutunut, koska käytännön painotus oli osallistavassa
toimintatutkimuksessa, eli asukkaiden aktivoimisessa kehittämishank-
keisiin. Kriittisen arvioinnin sijaan painotuttiin esittämään ajatuksia
esimerkiksi siitä, miten kehittämisprosessit parhaassa tapauksessa
voisivat kylien ja kunnan yhteistyönä toteutua. Ideoita esittämällä
haluttiin osoittaa, että passiiviselle alistumiselle oli vaihtoehtoja.
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Kylätoiminnan (itse) suunnitteleva ihminen

Kylätoiminnan opillisten ideoiden parhaiten perusteltavissa olevat
lähteet löytyvät alueellista kehittämistä ja suunnittelua koskevasta
keskustelusta. Tällä tematiikalla on vastaavasti monipolviset yhtey-
tensä erilaisiin yhteiskuntateoreettisiin virtauksiin, erityisesti kaupunki-
maaseutu ja keskus-periferia -ongelmien teoretisointeihin (esim. Fried-
mann & Weaver 1979,114 -185; Weaver 1984,112 -139).

Kyläsuunnittelu voidaan nähdä eräänä itsesuunnittelun muotona,
jossa suunnitteluprosessin tulisi edetä kyläläisten hallinnassa, perustua
järjestelmälliseen tiedon hankintaan sekä suuntautua yhteisin päätöksin
asetettuihin tavoitteisiin. Kyläläisten harkinnan mukaan siihen voisi
osallistua asiantuntijoita ja viranhaltijoita sekä muita ongelmanratkaisun
edistymisen kannalta välttämättömiä tahoja. Suunnitteleminen olisi
siihen osallistuville ennen kaikkea oppimisprosessi. Maininnan ar-
voinen tässä yhteydessä on Friedmannin teos Retracking America (1973),
jossa esitellään ohjelmallisesti lähellä kylätoiminnan suunnittelukäsi-
tystä oleva kanssakäyvän suunnittelun idea (transactive planning). Sen
keskeisenä ajatuksena on asukkaiden ja suunnittelijoiden yhteistoi-
minta ja itse suunnitteluprosessissa tapahtuva oppiminen.

Suunnitteluteorioiden moninaista kenttää pyrittiin aluetieteessä
kokoamaan monitasosuunnittelun ajatusmalliin. Monitasosuunnittelu
oli 1970-luvun lopulta aina seuraavalle vuosikymmenelle aluetieteili-
jöiden ylläpitämä ajatus, jolla tarkoitettiin valtakunnan, läänin (väli-
portaan), kunnan ja kunnanosien tasoilla tapahtuvaa yhteensovittavaa
suunnittelua. Siinä kullakin aluetasolla voitaisiin määrittää omia ta-
voitteita sekä toteuttaa niitä. Yhteensovittamisella tarkoitettiin sitä,
että kukin aluetaso voisi koordinoida alemman tason suunnittelua
sekä vaikuttaa ylemmällä tasolla tapahtuvaan omaa aluetta koske-
vaan päätöksentekoon. Keskeinen ajatus oli hallinnollisten suunnittelu-
tasojen, jotka samalla ymmärrettiin aluetasoiksi, suhteellinen omaeh-
toisuus. Monitasosuunnitteluun liittyvissä kehittelyissä korostetaan
paikallisen toiminnan ja tiedon merkitystä, mistä syystä kunnat nähdään
tärkeinä alueellisen kehittämisen yksikköinä. Kunnan osa-alueet, kuten
kylätoiminta-alueet kiinnittyivät "alimpana tasona" itsesuunnittelun
menetelmin kokonaisuuteen.
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Yhteiskuntasuunnittelun kehityslinjat Pohjoismaissa

Viime vuosikymmenien suunnittelun teorioita ja käytäntöä koskeneen-
erittäin laajan keskustelun päälinjojen hahmottamisessa tukeudun
Veggelandin (1992) havainnolliseen esitykseen. Hän tiivistää Pohjois-
maissa toteutuneen kehityskulun kaavioksi, jonka perusulottuvuuksia
ovat toisaalta rationalistisen ja neuvottelevan (osallistavan) suunnit-
telun akseli, ja toisaalta keskitetyn ja hajautetun (paikallisen) suun-
nittelun akseli. Kuviossa 7 on osoitettu lisäksi Friedmannin (1987)
luonnehtima siirtymä rationalistisen tiedon ja suunnittelun strategi-
oista (policy analysis} populistisempien, alhaalta ylöspäin suuntautu-
van kehityksen näkökulmaa painottavien, moninaisten teemojen (social
mobilization) suuntaan (kuviossa nuoli pa-sm).

Keskitetty
suunnittelu

1970-luku1950 -1960
- luvut

Rationalistinen
suunnittelu

1990-luku 1980-luku

sm

Hajautettu
suunnittelu

Kuvio 7 Yhteiskuntasuunnittelun kehitys Pohjoismaissa (Veggeland 1992,223)

Pohjoismaissa yhteiskuntasuunnittelun trendinä oli siirtymä 1960-luvun
asiantuntija- ja hallintokeskeisestä, malleihin sekä rationalistisen ta-
voite-keino -ajatteluun tukeutuvasta metodologiasta osallistavampaa
suunnittelua painottaviin otteisiin. Kyläsuunnittelun idea kiinnittyi
näin ajankohtaisiin teemoihin. Se voitiin nähdä itse tutkittuun tie-
toon perustuvaksi, asiantuntijakeskeistä ja ylhäältäpäin ohjattua suun-
nittelua demokraattisemmaksi ja kansalaiskeskeisemmäksi, lähellä
kanssakäyvän suunnittelun periaatteita olevaksi. On kuitenkin huomat-
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tava, että erityisesti 1960- ja 1970 -luvut olivat Suomessa kaupungistuvan
ja keskittyvän yhteiskunnan kehitysjaksoja, jolloin itsesuunnittelu sai
maaseudun kehittämisen välineenä toisenlaisen merkitysyhteyden
kuin esimerkiksi kaupunginosien asukastoiminta.

Suomessa suunnitteludemokratian, lähidemokratian, osallistumi-
sen ja vaikuttamisen käsitteet pusertuivat 1970-luvun alun vilkkaassa
suunnittelukeskustelussa lähes tyhjiin. Keskustelua viritti erityisesti
se, että edistyksen aikana kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien
koettiin heikentyneen. Kehityksen nähtiin olevan riistäytymässä hallitse-
mattomaksi, kansalaisten ja demokratian kontrolloimattomiin.

Vielä 1970-luvulla uskottiin vahvasti ylhäältäpäin suuntautuvan
keskitetyn suunnittelun oikeutukseen, ja Suomessa siihen kohdistuvat
uudistukset omaksuttiin lisäksi hieman muita myöhemmin. Vasta seu-
raavan vuosikymmenen aikana siirryttiin hajauttamisen ja delegoi-
misen aikaan, jolloin suunnitteluvaltaa ja kehittämisvastuuta siirret-
tiin keskushallinnosta paikalliselle tasolle. Erityisesti kuntien merki-
tys alueellisen kehittämisen toimijoina vahvistui. Ohjausjärjestelmien
kehittäminen ja kuntalaisosallistumisen uudet muodot olivat suomalai-
senkin kunnallishallinnon keskeisimpiä haasteita 1980-luvulla. Muuta-
mista yksittäisistä kokeiluista ja lukuisista ideaalisista luonnoksista
huolimatta asukasosallistumisen uudet muodot eivät kasvun vuosi-
na vakiintuneet kunnan kehittämisen käytäntöön.

Yhteistoiminnallinen ja strateginen suunnittelu (collaborative /strate-
gic planning) tulivat erilaisin sovellutuksin 1980-luvun keskusteluun
ja käytäntöön. Osallistumisen ja neuvottelevan otteen lisäksi niihin
sisältyy Veggelandin mukaan kuitenkin myös rationalistisen suun-
nittelun piirteitä. Hän näkeekin yhteiskuntasuunnittelun kulkeneen
1990-luvulle näihin uusrationalistisiin metodeihin yhdistyneenä.
Kuvioon 7 merkitty kysymysmerkki viittaakin siihen, ettei yhteiskunta-
suunnittelu väistämättä palaudu kehän alkupisteeseen, keskitetyn ja
rationalistisen suunnittelun ideoihin - ainakaan niiden neljä vuosikym-
mentä aiemmin tarkoitetussa merkityksessä. Uusia haasteita suun-
nitteluun ja keskitetyn suunnitteluvallan lisääntymiseen kuitenkin aset-
taa erityisesti kansainvälistyminen ylikansallisine (ympäristö)ongel-
mineen ja organisaatioineen. (emt., 224 - 225)
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KYLÄTOIMINNAN TUTKIMUKSEN PERINTÖ

Itsenäiseksi tutkimuskohteeksi ymmärrettynä kylätoimintaa on tut-
kittu Suomessa vähän. Pääasiassa on tyydytty erilaisten aineistojen
perusteella kartoittamaan ja kuvailemaan kylätoiminnan kulloistakin
yleistä tilaa tai yksittäisiä kylätoimikuntien toimialueita. Oma luokkansa
on sellainen kylätoimikuntien käyttöön tarkoitettu kirjallisuus, jossa
hahmotellaan kylätoimikunnille uusia tehtäväalueita ja esitellään niitä
sivuavia kehittämishankkeita. Tällaisia suomalaisen kylätoiminnan
kerrontaa kantavia tekstejä on hyödynnetty erityisesti kylätoiminnan
koulutusmateriaalina (esim. Uusitalo 1988).

Kylätoiminnasta kiinnostuneella tutkijalla oli 1980-luvun puolivälissä
käytössään lähinnä kylätoiminnan merkitystä kriittisesti arvioivaa,
kyliä ja kylätoimintaa kuvailevaa sekä suunnitteluteorioista nousevaa,
pääosin kylätoiminnan kehittämiseen liittyvää teoreettista ainesta. Tie-
tään etsivän tutkijan edessä oli valintatilanne: minkä opillisen tradition
käsitteet ja teoriat omaksua? Tulkintani oli tuolloin se, että teoreetti-
sia ideoita oli etsittävä myös muiden kuin maaseututkimuksessa pe-
rinteisesti vahvojen traditioiden piiristä. Sekä luovuuden että toiminnan
käsitteet näyttivät viitteiltä, joiden kautta voisi edetä. Etsin kylätoi-
minnan ymmärtämisen aineksia myös sosiaalipsykologisesta tutki-
muksesta.

Kiinnostavalta tuntui myös toimintatutkimuksen metodologinen
lupaus. Siinä teoria voisi parhaimmillaan lähentyä metodia niin, et-
tä ne muodostaisivat lopulta samarytmisen kokonaisuuden. Tunsin
kiinnostusta Kurt Lewinin tuotantoa ja tutkimustyyliä kohtaan, ja hänen
tekstinsä tuntuivat perusfilosofialtaan läheisiltä. Lewin on kansainvä-
lisesti tunnettu toimintatutkimuksen uranuurtajana ja kehittäjänä. Hä-
nen ajatuksensa, ettei ole mitään niin käytännöllistä kuin hyvä teo-
ria, kuvasti mielestäni sekä teoreettisen ajattelun tarpeellisuutta että
sen elimellistä liittymistä niin käytäntöön kuin metodiinkin. Tärkeä
päätös oli lähteä mukaan käytännön yhteistyöhön kyläläisten kehittä-
mishankkeissa.

Teoreettiset ratkaisut avautuivat muutamista innostavista teks-
teistä (Weckroth 1986 ja 1988). Samoihin aikoihin ajoittui myös toi-
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minnan (activity theory) kulttuurihistoriallisen tutkimuksen vilkas-
tuminen. Niin sanotun laadullisen sosiaalitutkimuksen aseman vah-
vistuminen puolestaan rohkaisi yhteistyöhön kylien ihmisten kanssa
(ks. Alasuutari 1984). Myöhemmin uskoani vahvistivat esitykset, joissa
metodologinen solmu näytti jo avautuneen. Tällainen oli esimerkiksi
Tourainen (1981) teos The Voice & the Ey e, jossa hän muotoilee ratkai-
sunsa (kollektiivisen) toiminnan tutkimisen metodologiaksi. Tourainen
sosiaalisen intervention metodin voi tulkita kriittisen koulukunnan piirissä
kehittyneeksi toiminnan tutkimuksen strategiaksi. Tourainen ajatusta
seuraten kylätoimintaa olisi tutkittava sisältäpäin, yhdessä kyläläis-
ten kanssa, menemällä mukaan ja osallistumalla kylätoiminnan ar-
keen.

Kylätoimintaan kohdistuneen teoreettisen tutkimuksen vähäisyys on
siinä mielessä yllättävää, että kylätoiminta on sodanjälkeisen histo-
riamme merkittävimpiä maaseudun sosiaalisia innovaatioita. Teoreet-
tisen otteen puuttumisesta johtuen on kyllä säästytty monilta paksuilta
ja vaikeilta akateemisilta kirjoilta, mutta samasta syystä itse kylätut-
kimusten luonne on jäänyt kuvailevaksi. Kylätoiminta on lisäksi nähty
perinteisten teoreettisten käsitteiden ja viitekehysten läpi, vain har-
voin edes itsenäisenä tutkimuskohteena. Olisi kaivattu rohkeampaa
metodologista otetta ja ennakkoluulottomammin kylätoiminnan erityi-
syydestä lähtevän tulkinnan luomista. Kaikkiaan kylätoiminnan tut-
kimuksen kehitystä on eniten haitannut se, ettei itse tutkimuskohdetta
ole onnistuttu jäsentämään uudella ja kiinnostavalla tavalla.

Kylätoiminnan tutkimusta pitää luonnollisesti edelleen arvioida
myös kriittisesti. Tulkitsen tähänastisen kritiikin kulminoituneen vallan
käsitteeseen. Yhteiskunnallisen vallan olemusta ja käyttöä ei kylätoi-
mintaa kosketelleissa tutkimuksissa ole pohdittu. Se olisi kuitenkin
tuonut tärkeitä kiinnekohtia sekä hallinnon että omaehtoisuuden tar-
kasteluihin. Erityisesti tämä koskee kylätoiminnan ja kunnallishallinnon
suhdetta, olihan kylätoimikuntien ja kunnallishallinnon yhteistyö opil-
lisen kerronnan keskeisimpiä teemoja. Taustalla oli idealistinen aja-
tus, että kunnan tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin tukea syr-
jäkylien kehitystä. Kyläsuunnittelun ja kuntasuunnittelun väliset yh-
teydet esitettiin järjestettäviksi hyvin rationaalisin muodoin ja erityisesti
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kuntasuunnitelman ehdoin. Tuota suhdetta ei kuitenkaan tutkimuksen
keinoin tarkemmin analysoitu.

Jälkeenpäin arvioiden voikin todeta, että 1970-luvun lopulla esitetty
käsitys kuntaorganisaation ja kylätoiminnan suhteesta oli ylioptimis-
tisesti virittynyt. Kunnallishallinto oli tuolloin kasvun ja nopean voima-
varojen lisääntymisen kehitysurassa. Muutoksen hallinnan keskeiseksi
välineeksi oli kehitetty taloutta ohjaava talousarvio ja suurimmat ongel-
mat liittyivät resurssien allokoimiseen. Itse asiassa vielä 1980-luvulla-
kaan kuntasuunnittelussa ei oltu laajemmin edistytty kansalaisosallis-
tumisen uusien muotojen kokeilujen suhteen.

Teoreettisen perinteen jäätyä ohueksi kylätoiminnan tutkimuk-
sen merkittävin anti liittyy juuri toimintatutkimuksen metodiin. Kylä-
tutkimus-76 oli tärkeä tutkimuksellinen avaus, joka sai Suomessa muu-
tamia seuraajia (esim. Kangas 1988). Laajin kylätutkimuksen ja toiminta-
tutkimuksen metodologisia perusteita kartoittava esitys on tutkimus
toimintatutkimuksesta paikallisyhteisön akti voijana (Mäenpää 1987).
Toimintatutkimuksen periaatteita esitellään myös Hautamäen (1980;
1989; 1991) teksteissä.

Toimintatutkimuksen ote on kuitenkin perinteisiin, objektiivisiksi
miellettyihin metodeihin verrattuna toisella tavalla tutkijaa sitouttava.
Tämä ilmeisesti myös vaikutti suomalaisiin tutkijoihin eri tavoin: toiset
hyväksyivät osallistumisen osana tutkimustyötä, toiset vierastivat sitä.
Suomessa toimintatutkimukseen suhtauduttiin vielä 1980-luvun alku-
puolella epäillen, ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen menetelmä-
varantoon se omaksuttiinkin kansainvälisesti arvioiden myöhään. Vii-
meisen kymmenen vuoden aikana toimintatutkimus (action research)
on kuitenkin alkanut saada laajempaa hyväksyntää, erityisesti sen
saadessa kansainvälisesti yhä enemmän huomiota (esim. Whyte 1991).

Kaikkiaan kylätoiminnan tutkimus on jäänyt yksittäisten tutkijoi-
den melko satunnaisten intressien varaan. Professori Hautamäen tutki-
muksissa kylätoiminta on kyllä eri tavoin esillä läpi koko tuotannon.
Pitkän linjan kylätoiminnan tutkijan tekstien sarjan eräänlaisena loppu-
lukuna ilmestyi 1989 kirja Elävä kylä, elävä kotiseutu, elävä Suomi. Se
on yhteenveto sekä omasta työstä että kylätoiminnan kehityksestä.
Näihin päiviin saakka se on ollut ainoa kylätoimintaa kokonaisvaltai-
semmin tarkastellut tutkimus. Kylätoiminnan yleistymisen myötä myös
siihen kohdistuvien opinnäytetutkimusten ja erilaisten selvitysten määrä
luonnollisesti lisääntyi. Varsinaiset tutkimushankkeet ovat kuitenkin
olleet suhteellisen lyhytaikaisia ja painotukseltaan empiirisiä, eikä nyt
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käsillä olevan tutkimuksen lisäksi kylätoimintaan ole kohdistunut muita
perustutkimuksen luonteisia hankkeita.

Nykyistä maaseutuun kohdistuvaa yhteiskuntatieteellistä tutki-
muskenttää voi perustellusti luonnehtia monialaiseksi. Huomion ar-
voista on 1980-luvun lopulta lähtien erityisesti maaseudun kehittämistä
ja maaseutupolitiikkaa koskevan tutkimuksen monipuolistuminen.
(Uusitalo 1994) Kehitysmahdollisuuksiin on avattu uusia näkökulmia,
eikä kaupunki-maaseutu -suhdetta enää käsitellä samalla tavoin raken-
teellisen ristiriitaisena kuin vielä kymmenisen vuotta sitten. Tutkimuk-
sista piirtyvä maaseutukuva on monipuolistunut. Se on mosaiikkimai-
nen, erilaistuneiden kylien ja paikallisten erityispiirteiden värikäs koko-
naisuus (Katajamäki & Rajakallio 1993,25 - 39). Viime vuosina maa-
seutututkimukseen suunnattua rahoitusta on vastaavasti luonnehdittu
sekä tulevaisuuspainottuneeksi että kehittämisorientoituneeksi (Uu-
sitalo 1993, 82). Tärkeän lisän maaseutututkimukseen ovat tuoneet
Seinäjoelle ja Mikkeliin perustetut, Helsingin yliopiston alaiset Maa-
seudun tutkimus- ja koulutuskeskukset. Seinäjoella on tehty sovel-
tavaa tutkimusta ja esimerkiksi pienimuotoiseen elintarviketuotantoon
liittyvää käytännön kehittämistyötä. Mikkelin yksikön vahvuutena
on ollut myös kylätoimintaan liittyvä toimintatutkimuksen luonteinen
kehittämis- ja koulutustyö.
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III PAIKALLISEN
KYLÄTOIMINNAN
DYNAMIIKKA

Tarkastelen paikallista kylätoimintaa seuraavassa yhteistoiminnallista
intentionaalisuutta luovana kudoksena. Teoreettista tarkastelua suun-
taavat toiminnan, luovuuden ja luottamuksen käsitteet. Niiden kautta
etenen ajatukseen, että paikallisen kylätoiminnan keskeinen sosiaa-
lisen toiminnan muoto on vapaaehtoisuuteen perustuva omaehtoinen
talkootoiminta.

Erityisinä kohteina ovat vähähaaralainen ja rämsööläinen kylätoi-
minta. Ne ovat esimerkkejä lähes viidentoista vuoden aikana erityi-
siksi toiminnallisiksi kudoksiksi kehittyneestä kylätoiminnasta. Nii-
den nykytila on toisaalta tarkoituksellisesti, toisaalta sattumien, hallit-
semattomien ja tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksesta muodos-
tunut. Tutkimieni tapausten yleinen kiinnostavuus on siinä, miten
ne ovat kehittyneet erityisiksi. Kylätoiminnan laajenevaan kehitys-
dynamiikkaan perustuu myös sen merkitys paikallisena kehittämi-
senä.
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1. KYLÄTOIMINNAN
PAIKALLINEN KUDOS

Tutkimuksen teoreettisen orientaation muotoutumiseen ovat vaikut-
taneet niin kylätoiminnan tutkimuksen perinne kuin ihmiskäsityk-
setkin. Toisaalta valintani avata tutkimuskohde toiminnan käsitteen
kautta perustuu sekä käytännön kokemusten myötä syntyneeseen
esiymmärrykseen että paikallisen ja valtakunnallisen kerronnan si-
sällön analyysiin.

PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN TOIMINTANA

Toiminnan käsite

Toiminta on ihmistä ja yhteiskuntaa tutkivien tieteiden kuten myös
filosofian alaan kuuluva tieteellinen käsite, jonka ympärille on raken-
nettu monia erilaisia teorioita. Yhteiskuntatieteellisenä käsitteenä toi-
minta liittyy pyrkimyksiin ymmärtää ja selittää sosiaalista kehitystä.
Toiminta voidaan tulkita itsenäiseksi, eri tieteiden tutkimuskohteeksi
ja teoreettista analyysiä suuntaavaksi selitysperiaatteeksi, metodolo-
gisesti yhdistäväksi ideaksi.

Toiminnan käsitteellä on pyritty kohdistamaan ja rajaamaan tut-
kimus ihmisen kehityksen ymmärtämisen kannalta oleellisiin kysy-
myksiin. Ne saavat usein kuitenkin lopulta hyvin filosofisen muo-
don. Näin ollen myös toiminnan teoriat kiinnittyvä erilaisiin filosofisiin
periaatteisiin ja ihmiskäsityksiin. Toiminnan käsitteen rajaaminen onkin
jatkuva tiedeyhteisön keskusteluteema. Laajasti tulkiten toiminnan
teoreettinen käsitteellistäminen on osa myös sosiaalitieteiden klas-
sikoiden, kuten Max VVeberin, Kurt Lewinin, Georg Herbert Meadin,
Talcott Parsonsin, Jiirgen Habermasin, Anthony Giddensin ja Pierre
Bourdieun teoreettista ajattelua. Mainittujen tutkijoiden yhteiskuntateo-
reettiset esitykset poikkeavat monin kohdin toisistaan, mutta yhteistä
niille on kulttuurisen kehitysdynamiikan ydinkysymysten piirittä-
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minen. Osuvimmillaan toiminnan tutkiminen on ihmisen erityisyyden
tutkimista.

Toiminnan teoreettiseen keskusteluun ovat vaikuttaneet myös
neuvostoliittolaisen kulttuurihistoriallisen koulukunnan tulkinnat (mm.
D. B. Elkonin, P. J. Galperin, A. N. Leontjev, A. R. Lurija, S. L. Rubinstein,
L. S. Vygotski ja P. L Zinchenko). Vaikka tämänkin koulukunnan tut-
kijoilla on erilaisia painotuksia, niin yleisesti voi sanoa, että toiminta
on ollut neuvostotutkimuksen (erityisesti psykologian) keskeisimpiä
termejä. Sitä koskevien kirjoitusten leviäminen 1970-luvulla myös suo-
malaiseen keskusteluun antoi tärkeän sysäyksen toiminnan teoreettisille
pohdinnoille. Kansainvälisesti toiminnan käsite virittyi uudelleen kiin-
nostavaksi, kun 1980 - 90 -lukujen taitteen vallankumoukselliset tapah-
tumat muuttivat idän ja lännen tieteellistä vuorovaikutusta kahlin-
neita asenteita. Tähän liittyen perustettiin eri tieteenalojen edustajista
koostuva kansainvälinen tutkijaverkosto, joka käyttää nykyään nimeä
International Society for Cultural Research on Activity Theory. Yhdistys
kantaa erityisesti klassisen saksalaisen filosofian ja kulttuurihistori-
allisen koulukunnan ajatteluun liittyvää tieteellistä puhuntaa.

Toiminta käytäntönä ja työnä

Marxilaisessa katsannossa toiminta on yleisesti ymmärretty päämäärä-
tietoisena ja tarkoituksellisena. Toiminnan välittyneisyys vastaavasti
tarkoittaa sitä, että ihminen ei ole (eläimen lailla) vain välittömässä
suhteessa ympäristöön, vaan hän käyttää erilaisia itse luomiaan väli-
neitä ja merkkejä oman toimintansa hallintaan. Ihminen kehittyy siis
luomiensa kohteiden avulla. Näin ajatellen on perusteltua ymmärtää
toiminta ytimeltään kohteelliseksi (Leontjev 1977). Lisäksi välittyneen
toiminnan tutkimus kiertyy oleellisesti sekä kielen että merkityksen
käsitteisiin. Vastaavasti ajattelun ja kielen suhteessa erityisen keskeistä
on merkitysten kehittyminen (Vygotski 1982).

Toinen keskeinen toiminnan tutkimuksellinen polttopiste on tie-
toisuuden ja toiminnan suhde. Marxilaisessa katsannossa tuo suhde
on syvästi yhteiskunnallinen. Marxin ja Engelsin tulkinnan mukaan
tietoisuus tuotetaan yhteiskunnallisen tuotannon välittämänä työn
kautta. Leontjevin (1977,91) mukaan yhteiskunnallisen välittyminen
persoonalliseen on mahdollista, koska sisäisellä ja ulkoisella toimin-
nalla on oma yhteinen rakenteensa ja kehityksensä. Näin ajateltuna

114



(työ)toiminta on välittävä tekijä yhteiskunnan ja persoonan välillä.
Toiminnan tutkimuksen lupaus syntyikin näkemyksestä, että toiminta
on yksilöllistä ja kollektiivista, psyykkistä ja sosiaalista välittävä jän-
nitteinen kokonaisuus, eri tieteenalojen yhteinen tutkimuskohde.

Kulttuurihistoriallisen toiminnan tutkimuksen traditioon ja eri-
tyisesti A. N. Leontjevin ajatteluun kiinnittyy myös Engeströmin (1987)
toimintajärjestelmän kehitystä käsittelevä, monitasoinen ja laajasti eri-
laisia teoreettisia aineksia kokoava tutkimus. Sen keskeisenä ajatuk-
sena on toiminnan laajenemisen liittäminen oppimisen käsitteeseen.
Kytkeytyessään toimintajärjestelmään oppiminen laajenee reunaehtoi-
hinsa ja niiden muuttamiseen. Engeström kiteyttää keskeiset käsit-
teet malliksi toiminnan perusrakenteesta.

TYÖVÄLINEET

SÄÄNNÖT YHTEISÖ TYÖNJAKO

Kuvio 8 Toiminnan rakenteen pääosat Engeströmin (1987,78) mukaan

Engeström tarkastelee tutkimuksessaan toimintajärjestelmän kehitysdy-
namiikkaa, mutta myös sen kehittämisen ongelmaa. Hänen mukaansa
toiminnan rakenteen osatekijöiden tiedostamisen jälkeen sitä voidaan
uusin strategisin kohtein ja välinein myös muuttaa, (emt., 318 - 337)
Mallia on käytetty erityisesti työn kehittämistä koskevissa tutkimuk-
sissa. Tutkivan työn kehittämisen keskeisenä ajatuksena on, että työn
tekijät voivat itse kehittämisen subjekteina yhteistoiminnallisesti vai-
kuttaa työn rakenteeseen ja luomillaan välinein osaltaan muuttaa sitä
(Engeström 1990, 69 - 226). Työn kehittämisen keskiössä on toimin-
nan rakenteen läpi uutta prosessoiva ihminen, kehitystä tapahtuu erityi-
sesti toimintajärjestelmän laajentumisen kautta. Toimintajärjestelmä
on siten myös luova ja moraalinen yksikkö (emt., 80 ja 172).
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Luovuuden käsite

Luovuus on sosiaalisesti tuotettu käsite, joka saa erilaisia painotuk-
sia eri yhteyksissä. Siihen kohdistetaan monia odotuksia ja ristiriitai-
siakin mielikuvia. Luovuus ymmärretään toisaalta positiivisena lupauk-
sena, elämää eteenpäin kuljettavana voimana. Toisaalta luovuuteen
liittyy vielä paljon asioita joita emme tunne. Tiedämme luovuuden
ylittävän logiikan ja liittyvän tiedostamattomaan.

Arkikielessä luovuus -sana on hyvin myönteisesti virittynyt.
Luovuus ja edistys ovat käyttökelpoinen käsitepari, jolla voidaan ra-
kentaa mielikuvaa, että edistykseen liittyvä uusi on parempaa kuin
olemassaoleva. Tieteellisenä käsitteenä luovuutta käytetään kurinalai-
semmin, joskin myös monin tavoin määriteltynä. Myös tieteessä luo-
vuuden käsite virittyy usein hyvin myönteisesti. Se on nähty mm.
luonnollisena osana inhimillistä kehitystä ja henkistä hyvinvointia
(Isaksen 1987, 3 - 5).

Luovuutta kosketelleen tieteellisen keskustelun alkukohtaa on
mahdotonta yksiselitteisesti osoittaa, koska se on niin suuresti riip-
puvainen käsitteelle ymmärretystä sisällöstä. Ihmisen luova erityislaa-
tuisuus on mitä ilmeisimmin askarruttanut tutkijoita siitä lähtien, kun
he ovat pyrkineet ymmärtämään ihmisen kehitysdynamiikkaa. Luo-
vuuden tutkimuksen kehitys onkin yhteydessä ihmistä ja yhteiskuntaa
tarkastelevien tieteiden kehitykseen. Luovuustutkimuksen tieteelli-
set alkuvaiheet voikin paikantaa viime vuosisadan vaihteeseen. Pit-
kään se oli kuitenkin melko satunnaisesti esiin nouseva teema. Länsi-
maisessa kirjallisuudessa yleisesti todetun käsityksen mukaan tieteel-
lisenä käsitteenä luovuutta alettiin tutkimuksissa käyttää vilkkaam-
min 1950-luvulta lähtien. Ilmeisen tärkeätä oli se, että esimerkiksi Yh-
dysvalloissa teollisuuden edustajat kiinnostuivat tuolloin laajemmin
luovuustutkimuksen avaamista mahdollisuuksista.

Nykyään luovuuden tutkiminen on laaja ja monitieteinen alue,
joka voidaan ankkuroida aivojen toimintaan (esim. neuropsykologia),
persoonallisuuden kehitykseen (psykologia), ihmisten väliseen vuoro-
vaikutukseen (sosiaalipsykologia), organisaatioihin, työnjakoon (so-
siologia) tai taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin suhteisiin (yhteiskun-
tatieteet). Tutkimustuloksia on myös eri tavoin hyödynnetty käytännön
työssä. Luovuutta edistämään tarkoitettuja työtapoja, kuten ongelman-
hallinnan ja -ratkaisun tekniikoita ja välineitä, on käytössä monilla
tuotannon aloilla. Tuotannollisten organisaatioiden kiinnostus luovuut-
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ta kohtaan on kasvanut syystä, että henkisten voimavarojen tarkoi-
tuksellinen käyttö esimerkiksi tuotekehittelyssä on kiristyvän kilpailun
myötä tullut yhä tärkeämmäksi menestystekijäksi.

Luovuuden tutkimisessa ovat siis mahdollisia hyvin monenlai-
set lähestymistavat. Suhteellisen yksimielisiä ollaan nykyään siitä, että
luovuus on luonteeltaan moniulotteinen ja dynaaminen ilmiö. Ko-
konaisvaltaisten luovuusteorioiden rakentaminen on kuitenkin äärim-
mäisen vaikea tehtävä. Kokonaisvaltaista kuvaa luovuudesta on lä-
hes mahdotonta yhdellä kertaa luoda. Luovuuden tutkimisen vai-
kein ongelma on lopulta itse tutkimuskohteen käsitteellinen ja käytän-
nöllinen paikantaminen ja hallinta. Tutkimuskohteen jäsentelyyn vai-
kuttavat kunkin tieteenalan teoreettiset opit. Eri tieteenalat tuottavat
luovuudesta siten myös erilaisia kysymyksiä. Tutkimusasetelmissa
vaikuttavat monet seikat tutkijoiden koulutuksesta ja intresseistä laajem-
piin kulttuurisiin tekijöihin.

Länsimaisessa luovuutta koskettelevassa kirjallisuudessa paljon
käytetty tapa havainnollistaa luovuustutkimuksen eri ulottuvuuk-
sia on eritellä tutkimuksia yksilöiden, ympäristötekijöiden, tuotoksen
ja/tai prosessin mukaan painottuvina. Toinen keskeinen jako on niin
sanottuihin mentaaliteorioihin ja sosiaalista sekä yhteiskunnallista
painottaviin teorioihin. Mentaaliteorioissa painottuvat psyyken dyna-
miikka ja alitajuiset prosessit, jälkimmäisissä vastaavasti sosiaalisten
verkostojen toimintatavat.

Luovuus kylätoiminnassa

Kylätoiminnan aluetieteellisessä tarkastelussa luovuuden ongelmaa
on perusteltua lähestyä yhteydessään kehittämiseen. Kehittämisessä
vastaavasti keskeisiksi tulevat toiminnan tulokset. Kehittäminen, joka
ei tuota laadullisia tai määrällisiä parannuksia olemassaolevaan tilantee-
seen, ei käytännön näkökulmasta tarkasteltuna ole kehittämistä. Kylän
kehittäminen on siis lopulta hyvin käytännöllistä toimintaa. Lisäksi
sen tuloksellisuus määrittyy oleellisesti suhteessa paikallisiin ihmi-
siin. Kehittämistilanteissa luovuus tulee havaittavaksi uusina ideaalisina
tai esineellisinä kohteina.

Toiminnan ominaisuutena luovuus liittyy myös arvoihin ja ar-
vostuksiin, hyvän ja pahan kamppailuun. Näin luova toiminta avaa
aina sekä mahdollisuuksia että uhkia myös kylätoiminnassa. Eli luovan
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tuottamisen kannustamiseen sisältyy myös riski, että syntyy kohteita,
joita ei voida tai haluta sallia. Tämän kautta luovuus kietoutuu erotta-
mattomasti sosiaalisten verkostojen vallan käyttöön, kylätoiminnan
moraaliseen kudokseen sekä tietyssä tilanteessa vallitseviin käsityk-
siin mahdollisen rajoista.

Luovuuden tuotosten hyödyllisyys tai merkitys paremman maa-
ilman rakentamisen tai vain käsillä olevan ongelman ratkaisemisen
kannalta on lopulta vaikea arviointi- ja arvostuskysymys. Käytännön
tilanteissa luovat tuotokset ovat hyviä, kun ne vaikuttavat arvioijan
mielestä kulloiseenkin asiantilaan myönteisesti. Vasta historiallisessa
ajassa toteutuva käytäntö voi osoittaa, mikä tuotoksissa on uutta ja
ainutkertaista. Luovuus ei siten ole (itseis)arvo, vaan toiminnan si-
säinen ominaisuus, joka tekee arvojen pohdinnan välttämättömäksi.

Kylätoiminnassa luovuus saa sisältönsä kunkin ajan haasteista
ja ongelmista. Se on viime kädessä käytännöllistä toimintaa, jossa ih-
miset aikaansaavat muutoksia: havainnoivat todellisuutta, kuvitte-
levat uusia yhteyksiä, ennakoivat ja toteuttavat ideoitaan erilaisin
välinein. Näin ajateltuna "luovuus on äärimmäistä kietoutumista to-
dellisuuteen/7 (Häyrynen 1983,2)

Luovuus ei ole kaiken vanhan hylkäämistä ja uuteen heittäyty-
mistä, vaan siinä vanha ja uusi lomittuvat ja jännittyvät toisistaan.
Kylätoiminnan luovassa kudoksessa aiemman hallinta yhdistyy uu-
den etsimiseen. Luovassa (kylä)toiminnassa käytetään hyväksi aiemmin
kehitettyä ajatuskulttuuria, perinnettä ja välineistöä. Luovuus on vas-
tausta niihin haasteisiin, jotka koetaan selviytymisen kannalta kes-
keisiksi, ja joiden ratkaiseminen nähdään näin välttämättömäksi. Luovat
ideat selkiytyvät ja rikastuvat kanssakäymisen ja yhteistyön kautta.
Luovan idean toteuttamisessa ovat tärkeitä ajatuksen esittäjän ohella
niin vastaanottaja, kuuntelija, välittäjä, kehittelijä kuin viimeistelijäkin.
(Häyrynen 1994,28)

"Luovuus on muodollisten käsitteiden kytkemistä elettyihin, tuhansilla eri
kielellisillä ja ei-kielellisilläkin koodeilla ilmaistaviin "kontekstuaalisen"
merkityksiin, joista eri ihmisryhmien elämänsisältö koostuu."

Häyrynen 1994,176

118



Toiminta luovana olotilana

Davydov määrittelee luovuuden eräänlaiseksi toiminnan uusiutuvaksi
ytimeksi. Hänen (1993, 50) mukaansa toiminta (activity} on sosiaali-
sen ja fyysisen todellisuuden muuttamiseen suuntautunut ihmisen
olemisen erityinen laji. Tähän sisältyy ajatus, että toimivalle subjektille
avautuu mahdollisuuksia nousta tietyn tilanteen välttämättömyyksien
yläpuolelle. Näin ajateltuna toiminnan käsite viittaa ensi sijassa perus-
tavan laatuiseen tekojen universaaliin avoimuuteen ja siksi" toiminta
pitäisi tulkita tietyssä kulttuurihistoriallisessa kontekstissa määräyty-
väksi luovuuden muodoksi." (emt., 50)

Luovuuden kiinnittärninen toiminnan käsitteeseen edellyttää kui-
tenkin samalla itse toiminnan käsitteen suhteellisen laaja-alaista ymmär-
tämistä. Tällaisen samanaikaisesti rajaavan mutta myös uutta avaa-
van tulkinnan esittää Weckroth. Hänen (1988,19) mukaansa toimin-
nasta on kyse silloin, kun ihmiset subjekteina ylittävät erilaisten ym-
päristön ärsykkeiden vaikutuksen ja jopa pakottavat nämä ärsykkeet
reagoimaan itseensä, eli toisin sanoen:

" Toiminta on subjektin olotila."

Weckroth 1988,31

Tulkintani mukaan toiminnan erityisyys perustuu ihmisen mahdol-
lisuuteen ylittää nykyhetki, ymmärtää olemistaan ajassa ja tilassa. Tä-
män olemisen erityinen ydin uusinnetaan toiminnan laajentuessa uu-
teen, tilanteissa, joissa ihminen kuvittelee sellaista, mitä ei vielä ole.
Näin subjektiivinen kehitys jännittyy mielikuvien kautta. Toiminnan
käyttövoima on subjektin hallitsemien ja vielä hallitsemattomien ta-
pahtumien välillä (Weckroth 1986,93). Toiminnan luonteesta johtuen
se on aina luovaa.

Kylätoiminta tietoisuuden kudoksena

Kylätoiminnan tarkastelun kannalta mitä keskeisin ongelma liittyy
tiedon olemukseen. Kylätoiminta on kokonaisvaltaisesti kytkennässä
tiedon ja tietoisuuden kautta hahmottuviin kohteisiin. Ymmärrän tiedon
seuraavassa yleisesti subjektin ja kohteen väliseksi suhteeksi. Tietoi-
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suus on yhteistä tietoa, eli toimijoiden samankaltainen suhde koh-
teisiin. Kohteita voidaan teoreettisesti tarkastella sekä ideaalisina että
esineellisinä. Ideaalinen työntyy kuitenkin esineelliseen saadessaan
kohteiden tulkintaan ja käyttöön liittyviä merkityksiä.

Ideaalisen ja esineellisen suhdetta havainnollistaa klassinen esi-
merkki rahasta. Rahalla on ensinnäkin jokin esineellinen muoto, ny-
kyään kolikkoja ja seteleitä. Toisaalta raha edellyttää sosiaalista ti-
laa, jossa näille metalli- ja paperipaloille annetaan vaihdon välineen
asema. Ihmisten on siten jaettava tieto rahan merkityksestä, sillä "hen-
kilökohtainen raha on yhtä mahdoton kuin henkilökohtainen kieli."
(Lagerspetz 1989,15) Rahaa ei siis ole olemassa ilman sosiaalista. Rahan
luonnetta kuvaa osuvasti kirjailija Leena Krohn:

" Luulimme, että raha jos mikä on jotain konkreettista, materiaalista, tosi-
olevaista. Mutta mitään niin spekulatiivista, mitään niin illusionistista ei
olekaan kuin juuri raha. Mikä olisi 'oikeaa' rahaa? Paperiset setelit ja me-
talliset kolikot eivät ole varsinaista rahaa, ne ovat vain rahan kuvia, joiden
arvo ja merkitys on äärimmäisen epävakaa, jatkuvan metamorfoosin alai-
nen. ' Todellinen' raha on juuri tuota näkymätöntä mutta herkeämätöntä
metamorfoosia - omia tulevaisuuden odotuksiamme."

Krohn 1993,11

Ideaalisella ei aina ole esimerkin mukaista täsmällisesti määriteltä-
vää kytkentää esineelliseen todellisuuteen. On kohteita (asioita), jotka
ovat olemassa, kun ihmiset uskovat niiden olevan ja toimivat tämän
uskomuksen mukaan. Konventionaalisiksi kutsutaan tosiasioita, jotka
perustuvat tällaisiin toimintojen syinä vaikuttaviin yhteisiin uskomuk-
siin. (Lagerspetz 1989, 19) Myös kylätoiminnan kudosta sitovat täl-
laiset tiedolliset liitokset. Kutsun niiden kokonaisuutta seuraavassa
kylätoiminnan mielikuvakudokseksi. Mielikuvakudosta tuotetaan ja
ylläpidetään kylätoiminnan paikallisessa kerronnassa.

Kun esimerkiksi rämsööläiset puhuvat kylätoiminnasta, he viit-
taavat toisaalta mielikuvakudokseksi nimittämääni erityiseen merkitys-
kokonaisuuteen ja toisaalta tiettyyn käytäntöön. Kylätoiminnan paikal-
linen kerronta on siten kylätoiminnan mielikuvakudoksen ja käytännön
välisen suhteen jatkuvaa uusintamista ja luomista. Vielä 1970-luvun
alussa rämsööläiset eivät puhuneet kylätoiminnasta siitä yksinkertai-
sesta syystä, ettei sellaista käsitettä tuolloin tunnettu. Vuosikymmenen
loppupuolella sitten aktivoiduttiin yhteistoimintaan ja perustettiin kylä-
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kerho. Se omaksui kylän kehittämisen tavoitteita ja sen johtokunta
nimettiin kylätoimikunnaksi. Kyläkerhon toiminnasta tuli uudessa
tilanteessa kylätoimintaa, jonka toiminta-ajatus sai kirjallisen muo-
tonsa kerhon säännöissä:

" Kyläkerhon tarkoituksena on luoda ja ylläpitää kyläläisten yhteishenkeä,
huomioiden myös alueen kesäasukkaat."

Rämsöön kyläkerhon säännöt 8.2.1979

muille. Kyläkerho suunnitteli ja toteutti hankkeita yhteistyössä mui-
den yhdistysten ja tahojen kanssa. Joka kuukausi kokoonnuttiin ky-
läkerhon kuukausikokoukseen tapaamaan ja puhumaan yhteisistä
asioista (Hyyryläinen 1988,56 - 58). Kylätoiminnasta tuli "totta" erityi-
sesti siksi, että se sai kyläläisten keskuudessa yhdensuuntaisen tulkin-
nan, jolloin myös tietyt toiminnot saivat suhteellisesti pysyvämpiä
yhteisiä merkityksiä. Kyläkerhon kokoukset loivat osaltaan kylätoi-
minnan tietoisuuden kudosta. Rämsööläisen kylätoiminnan kudok-
sella on kehittyneiden toimintojen lisäksi edelleen myös ideaalinen
luonteensa. Edellä siteeratun kirjailijan ilmaisua lainatakseni: rämsöö-
läinen kylätoiminta on juuri tuota näkymätöntä mutta herkeämätöntä
muodonmuutosta, kyläläisten omia tulevaisuuden odotuksia.

Kylätoiminnan mielikuvakudos tulee erityisen tärkeäksi kehittä-
misessä. Ideaalisina kohteina mielikuvat ovat kylätoiminnan kehit-
tämisen välineitä. Yhteisen mielikuvakudoksen avulla voidaan ylit-
tää nykyhetki. Sen avulla kylätoimintaa voidaan kuljettaa yli muut-
tuvien tilanteiden sekä arvioida nykyhetkeä suhteessa mahdollisiin
tulevaisuuksiin. Sen varassa voidaan astua uuteen - tehdä "hyppyjä
tuntemattomaan":

" Yhteisen 'tien' löytäminen tuntuu joskus melko vaikealta ja tahtoo syn-
tyä ristiriitoja asioita hoidettaessa. Edellämainitussa tapauksessa hyvät neuvot
yhteishengen löytämiseksi olisivat tarpeen."

Pohjois-karjalainen kylätoimikunnan puheenjohtaja (Kyläkysely-80)

Tulkintani mukaan kylätoimintaihmiset viittaavat juuri mielikuva-
kudoksen suhteellisesti pysyvämpiin merkityksiin käyttäessään yh-
teishengen käsitettä. Yhteishenki on juuri "meitä" koskeva käsite. Yh-
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teishenkeä, kylähenkeä tai talkoohenkeä korostavat juuri kylätoiminnan
keskeiset aktiivit. Sen piiriin kuuluvatkin heille tärkeät johtamisen
välineet. Talkoohenki on kylätoiminnan ideaalisen muutoksen pai-
kallinen muoto, jonka 'Vaikuttava aine" on luottamus. Luottamus
on (punainen) lanka, joka kutoo yhteistyön yhteistoiminnaksi epävar-
muuden tilassa.

Luottamuksen käsite

Luottamuksen käsitteen tulkinta on aluksi syytä rajata tietyistä suun-
nista. Ensinnäkin ihmisen ja luonnon välinen suhde perustuu ihmis-
ten luontoa koskevaan tietoisuuteen, mahdollisuuksiimme tuntea luon-
non järjestystä sekä taitoon hallita luonnon muutosprosesseja. Ihmi-
sen ja luonnon suhde perustuu siis tiettyihin, suhteellisen vakiintuneisiin
käsityksiin jonkin prosessin, esimerkiksi fissioreaktion säännönmukai-
suudesta ja hallittavuudesta. Tällaiseen tietoon peustuvaa "luottamusta"
voi nimittää suhteellisen pysyväksi uskomukseksi. Itseluottamus vas-
taavasti liittyy persoonan itsetuntemukseen. Se perustuu mahdolli-
suuteen tuntea omia erityisiä voimavarojaan ja rajoitteitaan sekä olla
tasapainossa itsensä kanssa. Itseluottamus on persoonan voimavara,
jonka varaan hän voi rakentaa luovuuttaan.

Keskityn seuraavassa tarkastelemaan yhteistoiminnan sosiaa-
lisessa kudoksessa toteutuvaa luottamusta (trust), joka perustuu ih-
misten sosiaaliseen tietoisuuteen, mahdollisuuteen ymmärtää ja tulkita
sosiaalisia merkityksiä sekä yhteistoiminnan kehityksen juonta. Näin
luottamuksen pohdinta liittyy myös yhteiskuntatieteiden alaan. Luotta-
musta ei voida pitää koko yhteistoiminnan ongelman avaimena, mutta
se on mahdollinen ja perusteltu yhteistoiminnan analyysiväline.

Yhteiskuntatieteissä luottamuksen käsite on teoreettisesti hajautu-
nut laajaksi tulkinnalliseksi kirjoksi. Eräänä kiinnekohtana voi kui-
tenkin pitää sitä, että luottamuksen käsitettä on käytetty juuri yhteistyön
(cooperation) ongelmia koskevissa tarkasteluissa. Kiinnostus luottamuk-
sen käsitettä kohtaan jopa lisääntyi 1980-luvulla. Nähdäkseni tämä
liittyi yhteiskunnallisen muutoksen rytmin kiihtymiseen ja epävar-
muuden lisääntymiseen. Esimerkiksi Giddens (1990) nostaa luotta-
muksen voimakkaasti esiin teoksessaan The Consequences ofModernity,
jossa hän analysoi yhteiskunnallisia instituutioita ja modernin epäjat-
kuvuuksia luottamuksen ja riskin käsitteillä. Luottamus on noussut
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keskeiseksi myös yritysten yhteistoiminnan uusia muotoja tarkastelevan
verkostotutkimuksen piirissä, jossa se on nähty tärkeäksi verkostoja
sitovaksi tekijäksi (esim. Sabel 1992; Larson 1992). Nämä pohdinnat
ovat koskettaneet myös suomalaista keskustelua innoittaen jonkin
verran luottamuksen käsitteeseen kohdistuvaa ajattelua (Parkkinen
1989).

Ehkä vahvimmin luottamuksen käsitteeseen ankkuroitunut kan-
sainvälisesti tunnettu tutkija on Niklas Luhmann. Hänen teoreetti-
sen ajattelunsa lähtökohtina vaikuttavat Parsonsin systeemiteoreettiset
esitykset sosiaalisten järjestelmien toiminnan rakenteesta ja kehityk-
sestä. Luhmann onkin kiinnostunut erityisesti luottamuksen sosiaali-
sesta funktiosta. Hän on kiistelty persoona, mutta myös tunnettu luot-
tamuksen käsitteen länsimainen teoreetikko.

Luhmannin (1979,4) mukaan luottamus on sosiaalisen järjestel-
män monimutkaisuuden vähentämisen eräs keskeinen mekanismi.
Hänen lähtökohtanaan on ajatus, että sosiaalisen todellisuuden epävar-
muuden ja lukemattomien mahdollisuuksien hallinta edellyttää luot-
tamuksen suhteiden luomista. Luottamuksen täydellinen puuttumi-
nen tekisi jokapäiväisen elämämme lähes mahdottomaksi. Näin ajatel-
tuna luottamusta voidaan pitää sosiaalisen elämän perustana.

Ilman luottamusta olisivat siten mahdollisia vain hyvin yksinker-
taiset yhteistoiminnan muodot. Luottamus sen sijaan lisää toimin-
nan vapausasteita. Luottamuksen ilmapiirissä kasvavat mahdollisuudet
kokea ja toimia. Samalla sosiaalisen järjestelmän monimutkaisuus
kasvaa, kuten myös mahdollisuudet sovittautua sen rakenteeseen (emt.,
8). Luottamuksen välittämänä yksittäiset toimijat voivat ryhtyä yh-
teistyöhön yhteyksissä, joissa palaute ei ole heti nähtävissä eikä hyötyjä
vielä tunneta. Luottamus on siis eräänlaista tietoa siitä, että voi suo-
rittaa tiettyjä tekoja tietäen muiden toimivan sovitulla tavalla, (emt.,
24) Luottamuksen osoittaminen on tietynlaista kurottautumista epä-
varmuutta sisältävään tulevaan ja liittyy näin esimerkiksi suunnit-
teluun. Luhmannin mukaan luottamus ei ole vain järkevä oletus oi-
keasta valinnasta, vaan perustuu eräänlaiseen illuusioon. Se on asenne,
joka on pakko oppia, koska kaikissa tapauksissa saatavilla on aina
vähemmän informaatiota kuin tarvittaisiin onnistumisen varmista-
miseksi, (emt., 32 ja 27)

Luhmann käsittelee luottamusta sekä persoonan (personal trust)
että sosiaalisten järjestelmien (system trust) tasolla. Kun persoonan
luottamus ei voi kiinnittyä kaaokseen, sen on kiinnityttävä sosiaaliseen
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järjestykseen. Luottamus on näin välttämätön yksittäisten toimijoiden
näkökulmasta, mutta se ei voi rakentua näistä yksilöllisistä edelly-
tyksistään. Yksittäinen toimija voi luottaa omaan luottamukseensa
ja siihen, että muut luottavat häneen. Luottamuksen systeeminen pe-
rusta on siinä, että myös muiden on luotettava johonkin, ja persoo-
nan on vastaavasti luotettava siihen, että toisetkin luottavat saman-
suuntaisesti kuin hän. (emt., 69 - 70) Systeemisellä luottamuksella on
siten vapausasteita lisäävä merkitys. Esimerkiksi juuri rahaan koh-
distuu tällaista systeemistä luottamusta. Rahan käyttöön vaihdon väli-
neenä perustuu nimittäin vapaus tehdä tiettyjä valintoja vaihdetta-
vissa olevien hyödykkeiden välillä.

Luhmannin mukaan luottamus liittyy erityisesti pyrkimykseen
hallita riskejä ja pitää pettymykset tietyllä tasolla. Vaikka valinta luot-
tamuksen ja epäluottamuksen välillä on välttämätön, niin epäluottamus
ei ole suoraan luottamuksen vastakohta, sillä niiden funktio, monimut-
kaisuuden vähentäminen, on sama vaikka ne ovat laadullisesti eri-
laisia, (emt., 71 - 77) Monimutkaisissa systeemeissä, kuten esimerkiksi
julkisen hallinnon organisaatioissa, ei hänen mukaansa voi toimia ilman
luottamusta, mutta niissä tarvitaan yksinkertaisia järjestelmiä enem-
män myös epäluottamusta, (emt., 89)

Esitetyssä tarkastelussa korostuu luottamuksen merkitys mah-
dollisuuksien lisääjänä epävarmuuden tilassa toimittaessa. Tämä tul-
kinta tulee esiin myös muissa luottamuksen määritelmissä. Dunnin
(1988, 73) mukaan luottamus on erityisesti epävarmuudelta suojaa-
va tapa toimia, eli samalla myös enemmän tai vähemmän tietoisesti
valittu politiikka. Dasguptan (1988, 51) mukaan luottamus on tois-
ten ihmisten toimia koskeva oikea odotus, jolla on suhde omaan toimin-
taan, ja joka täytyy valita ennen kuin voi tarkkailla muiden toimin-
taa.

Organisoidussa yhteistoiminnassa luottamuksen suhteita pyri-
tään vakauttamaan erilaisilla ihmisten välisillä sopimuksilla. Tällaisten
sopimusten sitovuuteen sisältyy sekä pakko että vapaaehtoisuus. Mo-
dernin palkkatyön yhteiskunnassa keskeinen sopimus on työsopimus.
Siinä sovitaan (vastavuoroisen) vaihdon säännöistä, mm. tehtävien
ja palkan suhteesta. Työorganisaatioiden toimivuutta onkin perusteltua
arvioida juuri luottamuksen suhteiden kautta. Foxin (1974) mukaan
onkin selvää, että matalan luottamuksen suhteet rajoittavat yhteistoi-
mintaa. Matalan luottamuksen suhteissa
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osallistujilla on eriävät päämäärät ja arvot,
elätetään tiettyjä odotuksia, jotka edellyttävät tarkalleen
määrämuotoista, tasapuolista vaihtoa lyhyellä tähtäimellä,
laskelmoidaan tarkasti jokaisen myönnytyksen kustannuksia ja
ennakoituja hyötyjä.
rajoitetaan ja suojataan kommunikointia omilla erityisaloilla,
pyritään minimoimaan riippuvuus toisten itsenäisestä päätös-
vallasta.
ollaan helposti epäilemässä pahansuopaisuutta tai sitoumusten
laiminlyöntiä sekä laatimassa sanktioita epäilijöille.

(emt., 362)

Tulevaan suuntautumisesta seuraa yhteistoiminnan perustava epä-
varmuus, ja luottamus tulee välttämättömäksi toiminnan laajentuessa
uuteen. Yhteistoiminnan kehittymiseksi on oltava jokin tieto muiden
mahdollisista toimista. Ilman tällaista erityistä tiedollista sidosta ihmis-
ten välinen luova yhteistoiminta on mahdotonta. Näin ajateltuna luotta-
mus on yhteistoiminnan laajenevaa kehitystä kantava voima. Luot-
tamus ei luonnollisesti sinänsä takaa esimerkiksi kyläläisten kehittämis-
ponnistelujen tuloksellisuutta: se ei poista objektiivisten riskien olemas-
saoloa, eikä näin ajateltuna ole "todellisen tien" löytämistä, vaan yhtei-
sen tien tuntemista.

Esittämässäni asetelmassa luottamuksella on keskeinen sija yh-
teistoiminnan kudoksen kehittymisessä. Tämä ajatus haastetaan kiin-
nostavasti tutkimuksessa The Evolution of Cooperation (Axelrod 1984).
Siinä etsitään vastausta kysymykseen, miten yhteistyö voi kehittyä
perimmältään itsekkäiden ihmisten maailmassa ja omaa hyötyä aja-
vien kesken, ilman määräävää auktoriteettia.

Yhteistyö ilman luottamusta?

Axelrod rakentaa tutkimuksessaan (1984) teoriaa yhteistyön evoluu-
tiosta. Hän tarkastelee yhteistyötä erilaisten (selviytymis)strategioiden
keskinäisen kamppailun näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmi-
set joutuvat elämässään jatkuvasti tilanteisiin, joissa heidän on valit-
tava jokin toimintamalli (valintaperiaate tai strategia). Yhteistyön so-
siaalinen evoluutio etenee, kun ihmiset aidosti pyrkivät valitsemaan
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parhaan strategian. Parempi voittaa aina lopulta huonomman, tehok-
kaammat strategiat jäävät käyttöön tehottomien syrjäytyessä. Axelrodin
tutkimus on tässä yhteydessä kiinnostava siksi, että sen mukaan kaikissa
tilanteissa yhteistyön syntyminen ei näytä edellyttävän luottamusta.
Eli yhteistyötä voi tietyissä tapauksissa syntyä jopa vihollisten vä-
lille.

Axelrod on luonut ja testannut teoriaansa klassisesta "vangin
dilemmasta" kehitetyllä tietokonepelisovelluksella. Siinä koehenki-
löt pelasivat tietokonetta vastaan pyrkien itsekkäästi voittoon. Paras
lopputulos edellytti myös toisen strategian ennakointia, eivätkä pe-
laajien omat intressit olleet asetelmassa täysin vastakkaisia. Kokei-
den tarkoituksena oli löytää tehokkain selviytymisstrategia. Paras lop-
putulos saavutettiinkin hyvin yksinkertaisella, myötäilevällä ja yhteis-
työhakuisella strategialla.

Voittoisan strategian (TFT-ohjelman) pääperiaate oli yksinker-
taisin: ensimmäisellä siirrolla se ryhtyi yhteistyöhön ja tämän jälkeen
teki, mitä vastapelaaja teki edellisessä siirrossa. Se myötäili vastapelaajaa
sekä loi toistuvasti yhteistyölle avoimia tilanteita (emt., 15). Yhteistyö-
hakuisuus siis johti lopulta parhaaseen lopputulokseen. Tähän pe-
rustuen Axelrod pääteleekin, että tietyissä olosuhteissa yhteistyö ke-
hittyy omaa etuaan ajavien egoistienkin keskuudessa ilman ulkopuolista
auktoriteettia. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että heillä on riittävän
laajat mahdollisuudet kohdata uudelleen, jolloin heillä on panoksena
myös tuleva kanssakäymisensä. (emt., 20) Mitään eksaktia strategiaa
ei kuitenkaan voi nostaa yleisesti parhaaksi. Käytännössä parhaiten
menestyvä strategia on aina tapauskohtainen, erityisesti vastapuo-
len siirroista ja toimintatavasta riippuvainen, (emt., 27)

Axelrodin mukaan yhteistyön evoluutiossa on siis kyse erään-
laisesta strategioiden keskinäisestä kamppailusta. Kollektiivisesti stabiili
on strategia, jota mikään toinen ei voi syrjäyttää (emt., 56). Uusia toimin-
tamalleja ja "mutaatioita" syntyy kuitenkin jatkuvasti. Jos uusi stra-
tegia osoittautuu hyödyllisemmäksi, ihmiset siirtyvät lopulta aina
käyttämään sitä. Näitä muunnoksia voivat synnyttää yksittäiset ih-
miset, mutta erityisen tärkeitä ovat ryhmittymät (clusters), joiden
keskuudessa ollaan riippuvaisia vastavuoroisuudesta tai sitoutuneita
molemminpuolisuuteen (emt., 69).

Yhteistyön evoluutioteoria on mielenkiintoinen, joskin peliasetel-
mana yksinkertaistettu. Axelrodin asetelmaa onkin kritisoitu juuri
siitä, että itse koetilanteet on ymmärretty historiattomiksi valintati-
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lanteiksi, joissa todellisuudessa on kyse myös luottamuksesta. On-
kin totta, ettei hän käytä luottamuksen käsitettä vaikka esimerkiksi
hänen korostamansa vastavuoroisuuden toteutuminen edellyttää luot-
tamuksen kaltaista tiedollista suhdetta esimerkiksi juuri kyseisen pelin
sääntöihin. Toiseksi koetilanteessa oli kyse yksinkertaisesta "nolla-
summa" -pelistä, jossa parempi strategia sai enemmän pisteitä, ja hyöty
tuli välittömänä palautteena. Käytännön yhteistyössä palaute ja hyödyt
eivät ilmene näin suoraviivaisesti. Eräänä teorian soveltamisen ongel-
makohtana onkin oikeiden valintakriteerien asettaminen "hyvälle strate-
gialle". Menestyvä strategia ei myöskään ole suhteessa vain muihin
strategioihin, vaan myös itse toimijoihin, jotka ovat luovia, rationaa-
lisia ja oikukkaitakin ihmisiä. (Williams 1988, 6; Dasgupta 1988, 70;
Gambetta 1988,227-228)

Axelrodin sosiobiologisen tulkinnan mukaan sosiaalisen muu-
toksen sisäinen kehitys on luonnon evoluution kaltaista taistelua hyö-
dyllisten toimintatapojen välillä. Onkin hyvin tärkeätä, miten kukin
ymmärtää yhteistyön merkityksen, sillä tämä näkemys vaikuttaa sekä
omaan käyttäytymiseen että valmiuksiin tehdä yhteistyötä. Oival-
lettuaan yhteistyön kautta avautuvat yhteiset hyödyt myös omaa etu-
jaan ajattelevat ihmiset ryhtyvät yhteistyöhön.

Axelrodin tutkimus on lopulta monin tavoin yhteistyöhön kan-
nustava. Menestyvä strategia on selkeä, vastavuoroisuutta ylläpitävä
ja vastapelaajan strategioita myötäilevä. Kaikkiaan tutkimuksessa esi-
tetty todistelu ei myöskään tee luottamuksen suhteiden tarkastelua
turhaksi. Itse asiassa koetilanteen voi nähdä osaltaan todistavan sitä,
että sosiaalisessa elämässä ilman luottamusta olisivat mahdollisia vain
hyvin yksinkertaisten sääntöjen pelit. Tämän tutkimuksen kannalta
merkittävämpi on kuitenkin Axelrodin yleisempi johtopäätös: yhteistyö
kehittyy aina tietyissä erityisolosuhteissa. Eli yhtä yleisemmin oikeata
strategiaa ei ole olemassa. Se on aina etsittävä.

Epätäydellisten normatiivisten sääntöjen varassa ei siis voi ke-
hittyä luovaa yhteistoimintaa. Ihmisten välinen luottamus ei voi perus-
tua vain muodolliseen sopimiseen. Sen on perustuttava ihmisten keski-
näiseen tuntemukseen. Esimerkiksi Arto ei luota Anjaan vain siksi,
että Anja sanoo tulevansa talkoisiin kuudelta, vaan siksi, että hän tietää
jotakin Anjan luonteesta, kyvyistä, tiedoista ja valinnan mahdollisuuk-
sista ja näiden perusteella odottaa, että Anja valitsee niin, että tulee
talkoisiin sovittuna aikana. (Dasgupta 1988,56) Tällaiseen erityiseen
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tiedolliseen kudokseen perustuu myös laajenevan kylätoiminnan kehi-
tys.

LAAJENEVAN JA SUPISTUVAN KYLÄTOIMINNAN TIET

Paikallinen kehittäminen on aina osittaista tunkeutumista tuntemat-
tomaan. Tällöin kehittämiseen liittyy ongelma, miten voidaan tietää,
onko valittu tie oikea: johtaako se taantumiseen vai edistykseen? Edis-
tymisen arvioinnin kriteereitä voidaan asettaa lukuisia, mutta koko-
naisuutena arviointi on lopulta subjektiivista ja kontekstuaalista. Kehitys
ymmärretään edistyksenä, kun toimijat kokevat lähentyvänsä posi-
tiivista mielikuvaa.

Mahdollisen tietoisuuden kehitys ja kontekstuaalinen uusi

Lähestyn kylätoiminnan kehittämisen ongelmaa seuraavassa ajatuk-
sella, että uusien ideoiden ja tekojen toteutumiseen vaikuttaa oleelli-
sesti se, mikä tulkitaan mahdolliseksi. Mahdollisen rajat vastaavasti
piirtyvät monin tavoin. Tilannekohtaisesti valintoihin vaikuttavat esi-
merkiksi riskien ja vastuusuhteiden vakauden subjektiivinen arviointi.
Eri ihmisillä mahdollisen rajat hahmottuvat siis erilaisiksi. Käytännön
mahdollisuuksia rajaavat seikat liittyvät toisaalta esimerkiksi talou-
dellisiin voimavaroihin, toisaalta ihmisten näkemyksiin, odotuksiin
ja arvostuksiin. Jokin asia voi siten olla käytännössä (periaatteessa)
mahdollista mutta se ei silti ole hyväksyttävä, eli moraalisesti mahdol-
lista. Seuraavassa esittämäni ajatuskulku liittyy siihen, miten mah-
dollisen tietoisuus kehittyy.

Käytännön ongelmanratkaisutilanteissa mahdollisen tulkinta avau-
tuu, kun ajatus saa muodon. Idean arviointi tapahtuu eri tahoilla. Hen-
kilökohtaisen kanssakäymisen lisäksi uusi joutuu punnintaan erityi-
sesti pienemmissä ryhmissä kuten myös laajemmalla joukolla käytävissä
keskusteluissa. Näissä tilanteissa erilaiset näkemykset ja arvostuk-
set voidaan tuoda esiin. Muodon luominen on erityistä osaamista ja
tietoa vaativaa kontekstuaalista toimintaa, jossa uusia elementtejä yh-
distetään olemassaolevaan ja erilaisia mahdollisen tulkintoja kudotaan
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yhteen. Uuden asettuminen ymmärrettävään yhteyteensä vie aikansa
ja edellyttää erityistä tietoa niistä olosuhteista, joihin sen on tarkoi-
tettu liittyvän. Muodon luominen on aina erityinen tapahtuma.

Kylätoiminnassa keskeisenä periaatteena pidetty ajatus pysyttäyty-
misestä puoluepolitiikan ulkopuolella liittyy muodon luomisen vapaus-
asteisiin. Esimerkkinä voi ottaa suurehkon rakennushankkeen, jonka
rahoitukseen tarvitaan kunnan mukanaolo ja taloudellinen tuki. Kuntien
hallinnossa suuremmat taloudelliset hankkeet edellyttävät yli puolu-
erajojen ulottuvaa yksimielisyyttä. Jos kylätoimikunta sitoutuisi hank-
keen edistämisessä johokin tiettyyn puolueeseen ja lähtisi toteutta-
maan sitä tämän kautta, olisi hyvin todennäköistä, että muut puolu-
eet "puoluepoliittisista" syistä vastustaisivat hanketta. Muodon luo-
minen tarkoittaa tässä tapauksessa siis sitä, että esimerkiksi kylätoi-
mikunnan (sitoutumaton) puheenjohtaja neuvottelee kaikkien osapuol-
ten kanssa hankkeelle sellaisen toteuttamisen tavan, ettei se leimaudu
minkään yksittäisen puolueen esitykseksi, vaan yhteisesti sovituksi
asiaksi. Luovaksi muodostuu näin ratkaisu, jonka kaikki välttämättä
mukaan vaadittavat osapuolet näkevät mahdolliseksi.

Käytännön toimintatilanteessa luomistuotteiden on siis saatava
esimerkiksi hankkeeksi ymmärretty muoto. Muodon luominen edellyt-
tää aina myös persoonia, jolloin hankkeiden toteuttaminen myös väis-
tämättä henkilöityy. Persoonia tarvitaan kantamaan muodon luomisen
prosessia kylätoiminnan poliittisessa tilassa. Näin laajeneva kylätoi-
minta sekä edellyttää että luo poliittista tilaa.

Kun uusi haastaa olemassaolevaa, esiin työntyvät sekä epäilyn
että luottamuksen tunteet. Muodon luomisen taitava hallinta korostuukin
siksi, että epävarmuuden tilassa toimittaessa sekä luottamus että epäily
ovat monimutkaisuutta pienentävinä valintoina perusteltavissa.
Muodon luominen on siis tiettyyn tilannekokonaisuuteen sidoksissa
oleva tapahtuma: kontekstuaalisen uuden synty on toimintatilanteessa
todellistuvaa yhteistoiminnallista luovuutta. Ratkaiseva askel kokeilun
tielle jää sen varaan, saako hanke kannatusta ja uskotaanko sen to-
teutumisen mahdollisuuksiin.

Kutsuttakoon luottamuksen ilmapiirissä aloitettua hanketta kokei-
luksi. Kokeiluvaiheeseen sisältyy luonnollisesti monia tunnettuja teki-
jöitä, mutta myös muuttujia, joita ei osata ottaa huomioon etukäteen.
Se on hyppy tuntemattomaan niin praktisesti, psyykkisesti kuin sosiaali-
sestikin. Toimijat voivat epäonnistuessaan siis "loukata itsensä" monella
tavoin. Kokeilut koettelevat sosiaalista kudosta: kestävätkö tehdyt sopi-
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mukset, pitävätkö lupaukset ja riittääkö yhteishengen voima pitämään
koossa hankkeen edellyttämän (vapaaehtois)työn. Mahdolliseksi näh-
dään aina selvemmin tuttu toimintatapa, ja uusi tie tunnetaan huo-
nommin.

Kokeilut voivat joko täysin tai osittain onnistua tai epäonnistua.
Kielteiset kokemukset kiertyvät tietoisuuteen uusina rajoitteina. Ne
kaventavat mahdollisen näkemyshorisonttia ja vahvistavat epäilyn
tunteita. Jos hankkeen sen sijaan arvioidaan onnistuneen hyvin, siitä
saadut myönteiset kokemukset laajentavat ihmisten käsityksiä mah-
dollisen piiristä. Myönteiset kokemukset syntyvät siis yhdessä tehty-
jen kokeilujen, eli yhdessä tekemisen kautta. Näin yhteistyö raken-
taa yhteishenkeä vahvistamalla kylätoiminnan kudoksen tiedollisia
liitoksia.

ö

KYLÄTOIMINTA
KEHITTÄMISENÄ

kontekstuaalinen uusi

Subjektiivinen tulkinta siitä,
mikä on mahdollista?

luottamus epäily

0

— onnistuminen epäonnistuminen

Kuvio 8 Laajenevan ja supistuvan kylätoiminnan tiet

Onnistumiset vastaavasti lisäävät tietoisuutta mahdollisen rajoista sekä
välittävät myönteisiä kokemuksia hankkeissa mukana oleville ihmi-
sille. Myönteinen palaute lisää uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuk-
siin. On luonnollisesti mahdollista, että jatkuvat onnistumiset saat-
tavat ihmiset sellaiseen itsetyytyväisyyden tilaan, jossa yhä harvemmiksi
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käyvien epäilijöiden tärkeät puheenvuorot vaientuvat. Tämä on kohta-
lokasta sikäli, että myös epäilyn kautta syntyy uutta. Kylätoiminnan
poliittisessa tilassa myös epäily on jatkuvasti läsnä oleva suhtautu-
minen.

Muodon luomisen kognitiiviset tyylit

Kehittyvän kylätoiminnan ehtona on luottamuksen ja epäilyn, uudista-
vien kokeilujen ja epäilevän pidättäytymisen vuorottelu. Kylätoiminnan
arjessa jokin kehityskulku voi kuitenkin vahvistua yli toisen. Tällöin
tietty suhtautuminen uudistuksiin ja uusiin ideoihin sekä niiden toteu-
tumisen mahdollisuuksiin alkaa painottua liikaa. Äärimmäisessä tapa-
uksessa tämä tarkoittaa, että kaikkea uutta epäillään, mitään uudistuksia
ei hyväksytä eikä niiden toteutumisen mahdollisuuksiin uskota. Kukaan
ei halua vastata muodon luomisesta. Uudistajat syrjäytetään, he me-
nettävät kanssaihmisten luottamuksen ja saavat jopa epärealistisen
haihattelijan maineen. Poliittinen tila lamautuu ja kylätoiminta jou-
tuu supistuvan kehityksen kierteeseen.

Voitaisiinko äärimmäiset kehityskulut sitten jotenkin välttää tai
miten tasapaino löydetään? Tähän ongelmaan liittyvää teoreettista
ajatusmallia on kehittänyt Michael Kirton. Hänen mukaansa on kiinni-
tetty liian vähän huomiota niihin tiedostettuihin ja tiedostamattomiin
tapoihin, joilla ihmiset lähestyvät ongelmia, eli ongelmien ratkaisun
kognitiiviseen tyyliin (Kirton 1987,282). Kirtonin 1970-luvulla muotoile-
man teorian ideana on uudistavan ja sopeuttavan ongelmanratkaisu-
tyylin eron ja yhteyden osoittaminen. Kirtonin mukaan sopeuttava
tyyli on luonteenomaista ihmisille, jotka ongelman kohdatessaan tu-
keutuvat viiteryhmänsä perinteisiin normeihin, käytäntöön ja näke-
myksiin sekä etsivät ratkaisuja näiden olemassaolevien mallien kautta.
Uudistavan tyylin omaksuneet vastaavasti uudelleenmuotoilevat ongel-
man niin, että se nähdään toisin, vapaampana rajoittavista, perinteisiin
ratkaisuihin johtavista alkuoletuksista, (emt., 283 - 284)

Ongelmanratkaisutyylien eron voi tiivistää siihen, että kun sopeut-
tajat yrittävät tehdä asiat paremmin niin uudistajat pyrkivät tekemään
ne toisin. Kirtonin luonnehtimat sopeuttajat ovat mukautuvampia ja
pyrkivät ratkaisemaan ongelmia olemassaolevaa soveltaen. Kirtonin
keskeisen ajatuksen mukaan sekä sopeuttajien että uudistajien olemas-
saolo on organisaation menestyksen kannalta välttämätöntä. Muu-
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toksen hallintaan tarvitaan sekä uudistaja että sopeuttaja. Oleellista
olisi keskittyä näiden suhteeseen, kehittää ryhmätyötä ja erilaisia taitoja
omaavien ihmisten yhteistoimintaa, (emt., 298 - 300; 1989 b, 56 - 78)

Taulukko 12
Sopeuttava ja uudistava tyyli kylätoiminnassa

Toimiessaan yhdessä uudistajan
kanssa sopeuttavan tyylin omaksunut

tarjoaa kylätoiminnassa vakautta, järjes-
tystä ja jatkuvuutta kumppanuuteen.

on herkkätuntoinen muita kohtaan,
ylläpitää ryhmän yhtenäisyyttä sekä
rakentaa yhteistyötä.

järjestää uudistajien operaatioille vakaata
perustaa pyrkimällä minimoimaan riskit
mahdollisuuksiensa mukaan.

Toimiessaan yhdessä sopeuttajan kans-
sa uudistavan tyylin omaksunut

tarjoaa kylätoimintaan tehtäväkeskei-
syyttä, irrottautumista menneestä ja
hyväksytyistä ajattelutavoista.

näyttää välinpitämättömältä muita koh-
taan ja usein uhkaa ryhmän yhtenäisyyt-
tä ja valmiutta yhteistyöhön.

luo dynamiikkaa tuomalla ajoittain
esiin radikaaleja ideoita ja muutoksia,
joita ilman kylätoiminta jähmettyisi.

Kirtonin esittämästä (1989 a, 9) taulukosta kylätoimintaan sovellettu tarkastelu

Kirtonin esittämä jako on yleistävä mutta samalla havainnollistava
esitys. Luonnehdinnoista voi kukin tunnistaa itsensä eri tilanteissa
sekä uudistajana että sopeuttajana. Persoona voikin ottaa erilaisia rooleja
eri tilanteissa, olla toisaalla uudistaja, toisaalla sopeuttaja ja sopeutuja.
Itse asiassa tärkeintä onkin, että erilaisille tyyleille annetaan tilaa. Toi-
saalta Kirtonin tyypittely on vain eräs tapa havainnollistaa luovan
toiminnan jännitteisyyttä. Vastaavanlaiset dikotomiat ovat yleisiä luo-
vuutta käsittelevässä kirjallisuudessa. Sopeuttavan tyylin luonneh-
dinnat ovatkin lähellä luovan jäljittelyn ja luovan toistamisen määritel-
miä.

Ihmiset siis tulkitsevat tilanteita ja lähestyvät ongelmia eri ta-
voin. Myös kylätoiminnan luova elementti syntyy erilaisten ihmis-
ten ja ongelmanratkaisutyylien yhteenkutoutumisesta. Uudistumi-
nen ei välttämättä toteudu suurten ideoiden kautta. Hyviksi todet-
tujen ideoiden soveltaminen omiin ongelmatilanteisiin on hyvin pe-
rusteltu toimintatapa myös kylätoiminnassa. Totunnaisesta poikke-
avat ideat ovat välttämättömiä uuden etsinnässä, mutta uuden omaksu-
minen on myös sopeutumista vaativa prosessi. Sopeuttava uudista-
minen on kylätoiminnan kehittämisessä hyvin voimakkaana vaikuttava
tyyli.
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Yhteistoiminnasta paikallisen talkootoiminnan erityisyyteen

Kylätoiminnan luovan kudoksen dynamiikkaa kuvaavana yläkäsitteenä
olen edellä käyttänyt yhteistoiminnan käsitettä. Sen voi ymmärtää ja-
kautuvaksi edelleen kahteen perusulottuvuuteen: yhteistyöhön ja yh-
teishenkeen. Jatkotarkastelu perustuu ajatukseen, että yhteistoiminta
realisoituu yhteistyön ja yhteishengen sulautuessa erityisessä aika-
palkka -kontekstissa paikalliseksi, esimerkiksi rämsööläiseksi ja vä-
hähaaralaiseksi kylätoiminnaksi.

Yhteistyö on yhteistoiminnan käytännön ulottuvuus. Yhteistyö
on yhdessä tekemistä. Siinä ihmiset ovat historiallisessa ajassa ja pai-
kassa toteutuvassa suhteessa sekä ympäristöön että toisiinsa. Yhteistyöl-
lä on yhteinen kohde. Yhteistyö rakentaa praktisesti yhteistoimin-
nan kokonaisuutta. Tämä tapahtuu oleellisesti työnjaon kautta, jossa

tömästi toisiinsa. Yhteistyön paikallisena muotona tarkastelen seuraa-
vassa vähähaaralaista talkootyötä.

Yhteishenki on yhteistoiminnan ideaalinen ulottuvuus, ja samalla
sitä kokoava voima. Ymmärrän yhteishengen tietoisuudeksi, jonka
perusteella yksittäiset toimijat voivat tulkita ja ymmärtää merkityk-
siä sekä suhteuttaa päämääriä yhteistoiminnan perustaksi. Yhteishen-
gen keskiössä on luottamus. Luottamus kantaa toiminnan juonta, joka
kutoo yhteistyön ja yhteishengen paikalliseksi kylätoiminnaksi epävar-
muuden tilassa. Yhteishengen paikallisena muotona tarkastelen eri-
tyisesti rämsööläistä talkoohenkeä.

Tarkoituksellisen talkootyön kautta kylätoiminta kiinnittyy paik-
kaan. Tällöin kylätoiminnan mielekkyys voi nousta vain siitä, että
meidän kylällä tapahtuu jotakin konkreettista. Toisaalta kylätoiminta
saa mielekkyytensä erityisestä mielikuvakudoksesta, joka ei ole si-
dottu vain paikkaan, vaan on elävä, jatkuvasti muuttuvien tulevai-
suuden odotusten alainen. Talkootyö ja talkoohenki muodostavat pai-
kallisen kylätoiminnan kudokseen jännitteen, jonka purkaumat ovat
sitä uudistava luonnollinen voima - laajenevan kylätoiminnan ydin.
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2. OMAEHTOINEN
TALKOOTOIMINTA

Talkoot -sana kuvaa vanhaa kulttuurihistoriallista toiminnan muo-
toa, jolla on vahva suomalainen perinteensä. Talkoot kehittyivät tuo-
tantotapojen rinnalla lopulta paikalliseksi talkootoiminnaksi, jonka
perustavan laatuinen ominaisuus on sen omaehtoinen luonne.

SUOMALAINEN TALKOOPERINNE

Maatalous perustui aina 1900-luvun alkuvuosikymmeniin asti laa-
jaan ihmistyövoiman käytöön. Tuotannollinen yhteistyö oli perinteisen
kyläyhteisön selviytymisen edellytys, ja niin sanottu ruumiillinen työ
muodosti ihmisten keskeisen elämänsisällön. Maatalous eri osa-aluei-
neen edellytti kaikkien kyläyhteisön työkykyisten panosta, voimien
yhdistämistä tiettyjen välttämättömien tehtävien suorittamiseksi ajal-
laan. Talkoilla onkin ilmeinen yhteytensä maataloustyön järjestämiseen:
tarvittava työpanos oli organisoitava järkevällä ja yhteisesti hyväksyttä-
vällä tavalla. Suomalaiset talkoot muotoutuivat siis ajan tuotantota-
poihin liittyen, mutta kehittyivät lopulta erityiseksi ja muusta yhteis-
työstä erotettavissa olevaksi paikalliseksi talkootoiminnaksi.

Axelrodin edellä esiteltyä teoriaa soveltaen voisi sanoa, että yh-
teistyöhön ryhdyttiin, koska pienen yhteisön piirissä työpanosten vasta-
vuoroinen käyttö oli yksinkertaisesti järkevää ja yhteisen edun mukaista.
Tähän liittyen juuri osaaminen, henkilökohtainen työtaito ja -kyky
olivat keskeisintä yhteisön keskinäisen vaihdannan pääomaa (Vilkuna
1983,220). Yhteisvastuu ulottui kuitenkin myös tuotannollisen yhteis-
työn ulkopuolelle ja näin talkoot saivat uusia, niin sanotun sosiaali-
sen työavun piirteitä. Käytiin esimerkiksi leikkaamassa vähäväkis-
ten talollisten vilja tai vedettiin talkoilla riihelle töissään muista jäl-
keen jääneen naapurin viljat. Sotien ja muina väkeä verottaneina aikoina
vastaavasti saatiin välttämättömät elintarvikkeet yhdessä koottua, vaik-
ka suuri osa työkykyisistä miehistä oli vuodesta toiseen sotapalveluk-
sessa. Varsinkin tällaisina vaikeina aikoina talkoisiin osallistumista
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pidettiin jopa jokaisen kyläläisen velvollisuutena. Historiallisessa kehi-
tyskulussa talkoot menettivätkin miltei kokonaan keskinäisen työ-
avun luonteensa ja muuttuivat yhä selvemmin sosiaaliseksi työavuksi
kylän heikompiosaisille asukkaille ja käsityöläisille (Leiponen 1987,
13 ja 39 - 40; Vilkuna & Mäkinen 1976,213 - 218)

Yhteistyön käytännölliset, selviytymiseen liittyvät hyödyt olivat
siis ilmeisiä. Jatkuva kanssakäyminen ja yhdessä tekeminen kiinteyttivät
perinteisten kyläyhteisöjen tapoja ja arvostuksia. Luonnollisesti sekä
vastavuoroisuuden että keskinäisen riippuvuuden konkreettisuus loivat
taustaa myös talkoiden kehitykselle. Kuitenkin vain niiden perusteella
ei nähdäkseni tavoiteta talkoiden oleellisimpaa piirrettä, niiden omaeh-
toista luonnetta. Sen ymmärtämiseksi on edettävä talkoiden laadullisen
erityisyyden arviointiin. Eli analysoitava talkoisiin liittyvää pyrkimystä
luoda toimintaan sellainen sisältö, että se koetaan mielekkääksi.

Työ ja ilonpito

Työ voi olla raskasta, mutta jos se koetaan mielekkääksi, se käy hel-
pommin. Tämä työn laadullinen piirre nousee keskeiseksi Kustaa Vil-
kunan entisaikain suomalaista maataloustyötä käsittelevissä kirjoituk-
sissa. Hänen mukaansa vanhan kansanomaisen maataloustyön luon-
teenomaisimmat piirteet voidaan tiivistää lauseeseen: 'Työ on tehtävä
joukolla, kilvan ja iloisella mielellä/7 Tästä tärkeimpinä esimerkkeinä
hän mainitsee juuri talkoot ja vanhat työnjuhlat. (Vilkuna 1983, 11)
Kun työ oli joka tapauksessa elämäntavan keskiössä, se pyrittiin tar-
koituksella tekemään myös sujuvammin kulkevaksi, sanalla sanoen
hauskemmaksi.

" Työ voi olla tekijälleen mieluista tai vastenmielistä, aika siinä kuluu joko
huomaamatta aivan nopeaan tai matelee kiusallisen hitaasti, valmista tu-
lee paljon tai mitättömän vähän, jälki tulee hyvää tai kehnoa. Edellinen on
lähinnä vapaan yrittäjän työtä tai urakan luontoista työtä, jossa kokonais-
saavutus ja mielenmukainen palkkio ovat käden ulottuvilla; jälkimmäinen
on loputonta orjatyötä, jossa ei näy päämäärää ja jota sääntelevät vain ikuiset
vuorokauden ajat ja nykyisin kello tuntipalkkoineen."

Vilkuna 1983,11
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Vilkunan mukaan vanhassa suomalaisessa kyläyhteiskunnassa niin
kilpailulla kuin leikilläkin oli työssä tärkeä sijansa. Satovuoden määräai-
kaiset ponnistukset voitiin osin muuttaa talkoiden luonteisiksi avus-
tustilaisuuksiksi, joihin myös pilaileva ilonpito liittyi. Päätteeksi tekijöitä
odotti kestitys runsaine juomineen ja ruokineen. Talkoisiin liittyi vielä
se hyvänolon tunne, joka syntyi, kun jokin työ saatiin onnistuneesti
yhdessä valmiiksi. Silloin haluttiin myös nauttia yhteisistä saavutuksista:
syödä vatsat täyteen ja juoda päät kuumiksi. Työn ja ilonpidon kie-
toutuessa toisiinsa syntyi "sosiaalisesti maustettua", mielekästä yhteis-
toimintaa. Näin ajateltuna on Vilkunan mukaan helpompi ymmär-
tää myös sitä, miten entisajan suomalaiset ilman koneiden apua onnis-
tuivat raivaamaan karun maansa ja hankkimaan siitä toimeentulonsa,
(emt., 12)

Talkoot siis kasvoivat osaksi perinteisen kyläyhteisön elämän-
tapaa ja vaikuttivat monin tavoin kyläyhteisöjen kehitykseen. Kaikille
avoimien talkoiden lisäksi oli suljettuja talkookuntia, jotka perustui-
vat vastavuoroisuuteen, eivätkä läheskään aina olleet kyläläisten, vaan
esimerkiksi sukulaisten keskinäisiä. Talkoisiin liittyneet tavat vaihtelivat
alueellisesti ja niihin liittyi niin paikallisia kuin uskonnollisia ja maa-
gisiakin piirteitä (Leiponen 1987, 16 - 38; Vilkuna 1983, 226 - 237).
Hauskanpito oli talkoiden suola. Syömisen ohella laulettiin ja tanssittiin,
toisinaan myös ryypättiin (Uikaa). Talkoojuhlinnan moraalia peräänkuu-
luttivat oppineet jo 1700-luvulla arvellen, että juuri kestitys ja viina
vetivät ihmisiä elotalkoisiin. Talkoiden jälkeisellä yhdessäololla ja kesti-
tyksellä oli kuitenkin suuri merkitys viihtyvyyden ja sosiaalisten suh-
teiden kannalta. Talkoissa erottuivat toisaalta osaavat ja ahkerat, toi-
saalta ne tarjosivat hyviä tilaisuuksia aviopuolison valintaan (Vilkuna
1983,222).

Maataloustyön koneellistuminen ja työvälineiden kehittyminen
vaikuttivat oleellisesti siihen, että maataloustöistä suoriutuminen ei
enää edellyttänyt entisaikain laajuudessa työavun käyttöä. Näin myös
talkoiden tuotantotapaan liittyvä perusta alkoi hapertua 1900-luvun
alun vuosikymmeninä. Perinteiset talkoot vähenivätkin siinä mää-
rin, että 1940-luvun vaikeuksien vuosina "löydetty" talkooperinne
piti tarkoituksella valtakunnan laajuisesti uudelleenorganisoida.
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Isänmaalliset talkoot

Suomalaisen talkooperinteen omalaatuisimman jakson muodostavat
1940-luvulla valtakunnallisesti organisoidut talkoot. Tuolloin talkoope-
rinteen voima kanavoitiin tarkoituksellisesti yhteisenä työpanoksena
poikkeusolojen yhteiskunnallisiin tehtäviin. Käytännön tavoitteena
oli saada maalle elintärkeät työt työvoimapulan aikana suoritetuiksi
sekä auttaa vaikeassa asemassa olevia perheitä. (Karunki ym. 1943,
138) Toisaalta talkoilla nähtiin olevan tärkeä kansakuntaa eheyttävä
sekä "valtakunnallista yhteishenkeä" lujittava vaikutus (Leiponen 1987,
390). Käytännössä tehtävää toteuttamaan perustettiin talvisodan jäl-
keen Suomen Talkoot -yhdistys, jonka toiminta-ajatus määriteltiin pe-
rustavassa kokouksessa seuraavasti (emt., 95):

" Yhdistyksen tarkoituksena on vapaaehtoisen työavun - talkootoiminnan
- yleistäminen ja ohjaaminen, varsinkin karjalaisten ja pika-asutuksen joh-
dosta suurtiloilta muuttamaan joutuvan heikkovaraisen maataloustyö väen
sekä taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden v 1939 -1940 sotilaiden ja inva-
liidien sekä kaatuneiden ja reserviläisten perheiden hyväksi. Yhdistys to-
teuttaa tarkoitustaan opastamalla talkooavun ja työnjuhlien järjestämistä
sekä toimimalla yleensä avuliaisuuden ja palveluhalun tehostamiseksi toi-
meenpanemalla esitelmätilaisuuksia ja julkaisemalla asiaa käsitteleviä kir-
joituksia."

Suomen Talkoot -yhdistyksen perustavassa kokouksessa 30.9.1940

Näillä ajatuksin käynnistettiin isänmaallisten talkoiden valtakunnallisen
kerronnan ja käytännön luominen, joka liittyi monin sitein kansakunnan
selviytymiskamppailuun, koettuun olemassaolon uhkaan. Talviso-
dan jälkeen oli Suomessa suoritettavana mittasuhteiltaan laaja jälleen-
rakennustyö, joka edellytti kansallista yhteistyötä. Talkoot suuntautuivat
erityisesti karjalaisen siirtoväen, sotaleskien, orpojen, sotainvalidien,
vaikeuksissa olevien aseveljien ja vähävaraisten monilapsisten per-
heiden tukemiseen. Talkoilla annettiin viljelysapua ja tuettin karjalaisten
raskasta uudisasutus- ja uudisraivaustyötä. (Karunki ym. 1943,5) Val-
takunnallisesti organisoitiin talkooleirejä, pidettiin talkookilpailuja ja
valittiin mottimestareita. Talkoilla tehtiin mitä moninaisimpia töitä,
esimerkkeinä mainittakoon

137



- toukotalkoot - mottitalkoot - uittotalkoot
- maanraivaustalkoot - puutalkoot - puhdetalkoot
- puintitalkoot - peliävatalkoot - kyntötalkoot
- heinätalkoot - rakennustalkoot - elotalkoot.
- perunannostotalkoot - hirsitalkoot
- lehdeksien tekotalkoot - juurikasvien nostotalkoot

Tämän kansallisen hankkeen organisointi noudatti perinteisiä kan-
salaisliikkeiden rakentamisen hyviksi koettuja tapoja. Toiminta järjes-
tettiin keskusjohtoisesti ja suunnitelmallisesti, joskin toteutettiin kuntiin
hajautetulla organisaatiolla. Järjestelmän ytimen muodosti vuoden
1940 lopussa yhteensä 41 järjestön ryhmittymä. Talkoiden organisoinnin
ja neuvonnan rinnalla toisena päätehtävänä oli talkoita koskevan tiedo-
tus- ja valistustyön tekeminen. Lehdistön, radion ja erilaisten tiedot-
teiden kautta tehtiin suoranaista "talkoopropagandaa". Esimerkiksi
Yleisradion ohjelmistossa oli 1940 useita talkoohenkisiä esityksiä, ja
sanomalehtikatsauksissa luettiin talkooaiheisia artikkeleita. Saman vuo-
den lopulla julkaistiin Suomen Talkoot -lehden ensimmäinen numero.
(Leiponen 1987, 98 - 106) Kansallisen talkoohankkeen kerronnassa
vedottiin kansalaisten yhteisvastuuseen ja velvollisuudentuntoon.
Yhdessä selviytyminen oli luonnollisesti tärkeä retorinen teema.

" Talkooperinteiden herääminen on tärkeimpiä niistä sisäisistä voitoista,
joita olemme sotien kovassa koulussa saavuttaneet. Turvautuessaan vai-
keuksissa kotoiselta pohjalta lähteneisiin taikoihin kansamme on osoitta-
nut pystyvänsä palaamaan oman voimansa peruslähteille: esi-isien omak-
sumiin, koeteltuihin elämänmuotoihin. Kun nykypolvi on ryhtynyt toteut-
tamaan aseveljeyden hengen yhteiskunnallisia vaatimuksia, sille on talkoissa
tarjoutunut toimintamuoto, joka kansallisella tavalla kuvastaa aseveljeyden
sosiaalista luonnetta. Niihin tuloksiin, joita tällä tiellä on jo saavutettu, si-
sältyy kansamme onnellisemman tulevaisuuden lupaus. Vastaisen rauhanajan
jälleenrakentavassa ja uutta luovassa työssä on perinteellinen talkoohenki
nykysuomalaisen asevelihengen elävoittämänä epäilemättä osoittautuva
yhä merkittävämmäksi kansalliseksi voimatekijäksi."

Karunki ym. 1943, 6

Talkoiden valtakunnallisen ohjaamisen keskeytti 1941 toimeenpantu
liikekannallepano. Paikallisia talkooprojekteja kuitenkin toteutettiin
edelleen eri puolilla maata. Suomen Talkoot r.y. purettiin 1942, mutta
samanaikaisesti sen tehtäviä jatkamaan perustettiin Suurtalkoot r.y.

138



Uuteen järjestöön pyrittiin mahdollisimman laajalti kokoamaan vapaasti
muodostuneet vapaaehtoiset työliikkeet, raivausleiritoiminta sekä
Nuorten Talkoot. Keskittämistä perusteltiin voimavarojen tehokkaam-
malla käytöllä. (Leiponen 1987,116 -118) Yhdistyksellä oli jäsenyh-
teisöjensä, toimihenkilöidensä ja lukijoidensa välityksellä edeltäjäänsä
kiinteämmät suhteet valtiollisiin instituutioihin. Se oli myös parem-
min resurssoitu. Yhdistyksen toimihenkilöt voitiinkin 1942 palkata
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoima-asiain osas-
ton kautta tullein valtion varoin. Myöhemmin yhdistys rahoitti
toimintaansa yhä suuremmassa määrin muuta kautta, esimerkiksi
itse perimillään talkookorvauksilla.

Suurtalkoot r.y. siis jatkoi talkoiden edistämistä edeltäjänsä periaat-
tein mutta vahvemmin voimin. Toiminnallisen perustan loivat valta-
kunnalliset jäsenjärjestöt paikallisyhdistyksineen. Toimintansa aika-
na 1942 -1949 yhdistykseen kuului kaikkiaan 66 jäsenjärjestöä. Erityisinä
organisaatioina olivat alueelliset talkoopiirit, kuntien talkootoimikunnat
ja kylien talkoovanhimmat. Enimmillään (1944) Suurtalkoiden osoit-
tamiin tehtäviin oli nimetty 12 467 henkilöä. Suurtalkoiden voimava-
roilla myös tiedotustoimintaa, isänmaallisten talkoiden kerrontaa, voi-
tiin luoda tehokkaammin. Kirjallisen materiaalin (mm. artikkelit, lehtiset,
opaskirjat ja julisteet) lisäksi talkoista välitettiin sekä puhetta (radio)
että kuvaa (elokuvat). Yhteiset talkoojuhlat ja -kilpailut kuten myös
erilaiset talkootyön symbolit (talkooansiomerkit, talkootähdet ja mot-
tikirveet) kuuluivat luonnollisesti asiaan. (Leiponen 1987, 187-193
ja 358 - 375) Asepalveluksessa olleiden kotiuttamisen jälkeen yhdistyk-
sen organisoimien talkoiden kysyntä väheni. Myös Suurtalkoot yhdis-
tyksen henkilöstö väheni selvästi 1940-luvun puolivälin jälkeen. Lopulta
yhdistys jouduttiin varojen puutteen vuoksi lopettamaan 1949.

Kaikkiaan 1940-luvun isänmaalliset talkoot olivat kehitysdyna-
miikkansa ja vaikuttavuutensa vuoksi poikkeukselliseksi luonnehdit-
tava ilmiö Suomen historiassa. Talkoiden järjestelmällinen suuntaami-
nen perustui talkooperinteen voiman ja yhteisvastuun tunteen taita-
vaan hallintaan. Kysymys oli kansallisesta projektista, jossa yhteiseksi
koetun uhan ilmapiirissä, ihmisten velvollisuudentuntoon vedoten,
saatiin aikaan erittäin mittava yhteiskunnallinen työpanos, joka osaltaan
auttoi sodan vaikeiden aikojen yli jälleenrakennuksen kauteen ja edel-
leen rauhanajan normaaliin elämään.
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Talkooperinteen kulttuurihistoriallinen tietoisuus

Perinteisten suomalaisten kyläyhdyskuntien tuotannollisen yhteis-
työn välttämättömyyksien rinnalle kehittyneet talkoot saivat 1940-
luvun poikkeusoloissa erityisen voimakkaan uudelleenlatauksen. Kan-
sakunnan selviytymiskamppailuun yhdistyneenä isänmaalliset talkoot
kiertyivät dramaattisten tapahtumien myötä syvälle suomalaisten tietoi-
suuteen. Jälleenrakennuksen vuosien jälkeen talkoiden määrä kui-
tenkin pieneni myös maaseudulla. Suurimpana syynä tähän oli maa-
talouden kehitys koneellistuneiden perheviljelmien suuntaan. Tilakoh-
taisen tuotannon maksimoimisen tavoite ei tukenut tilojen välisen
tuotannollisen yhteistyön ajatusta. Kasvavien tuotantopanosten myötä
tilojen riippuvuussuhteet maatalous-teolliseen ryhmittymään ja rahalai-
toksiin lujittuivat.

Talkoisiin liittyvän yhteisen tiedon kantajia - henkilöitä jotka ovat
voineet kertoa talkookokemuksistaan - on kuitenkin riittänyt, eikä
talkootoiminta varsinkaan maaseudulta täysin loppunut. Kaikkiaan
talkoot -sanaan oli latautunut poikkeuksellisen paljon suomalaista
tunnetta. Vain sattumaa ei myöskään ollut se, että juuri talkoomuu-
rahaiset ponnistelivat kymmeniä vuosia myöhemmin sekä Kylätutki-
mus-76:n logossa että kylätoiminnan oppaan kansikuvassa:

" Sodan jälkeen valtiovalta p^ rki tehostamaan työntekoa esim. lapsia innos-
tettiin talkoisiin valtakunnallisen kampanjan voimin, jota organisoitiin kou-
luissa. Jokaisella oppilaalla oli talkookirja, johon työtunnit kirjattiin ja joi-
den perusteella jaettiin merkkejä. Näitä olivat viimeisinä talkoovuosina talkoo-
muurahaiset ja -sahrat, jotka oli porrastettu saavutustason mukaisesti, kultai-
siksi, hopeisiksi ja pronssisiksi."

Hautamäki 1993,255

Talkoot on siis voimakkaasti latautunut kulttuurinen käsite. Talkoiden
voimaan vedotaan aika ajoin edelleen. Jokin aika sitten suuri liikepankki
vetosi "kansallistalkoisiin" osakeantinsa vauhdittamiseksi. Maatalous-
tuottajat vastaavasti hakivat 1993 laajassa Tulevaisuustalkoot -projek-
tissa uusien elinkeinojen lisäksi viljelijäväestön yhtenäisyyttä uusien
haasteiden edessä.
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Työtä, talkootyötä vai omaehtoista talkootoimintaa?

Työllä on kulttuurihistoriallisesti määräytyvä luonteensa. Modernin
yhteiskunnan tuotannon keskeisin työn muoto on palkkatyö, eli toi-
sen palveluksessa, sovittavaa (raha)korvausta vastaan tehtävä työ.
Maataloustyö on perinteisesti eronnut palkkatyöstä selvimmin työn
omaehtoisemman hallinnan perusteella. Viime vuosikymmeninä tätä
eroa on pyritty korostamaan vertaamalla maataloustyötä yksityisyrittä-
jyyteen. Maataloustyössä töiden ja työajan järjestely on toisenlaisten
välttämättömyyksien alaista kuin esimerkiksi tehdastyössä. Tätä palkka-
ja maataloustyön laadullista eroa kuvataan osuvasti suuren muuton
vaikutuksia jäljittävässä Lähiö -tutkimuksessa (Kortteinen 1982). Maalta
kaupunkiin muuttaneiden ihmisten työelämään sopeutumisen on-
gelma kiteytyi siihen,

" kuinka itsenäisyyteen ja jonkinlaiseen luovuuteen tottuneet yksityistuottajat
saadaan oppimaan se, että nämä ihanteet eivät yhtä lailla sovellu palkka-
työhön. Kysymys on siitä, kuinka tehdastyöhön tottumaton väki oppii tehtaan
komentoon."

Kortteinen 1982,133

Kortteisen mukaan kyse oli näiden ihmisten kohdalla tärkeästä muu-
toksesta. Muuttajien kyseinen uudelleensosiaalistumisen ahdinko pur-
kautuikin yksilökohtaisen taloudellis-sosiaalisen nousun tavoitteluun
ja tätä kautta keskiluokkaistumiseen. Tämän tutkimuksen kannalta
asian ydin kiteytyy seuraavaan lausuntoon (emt., 132):

" Maalla ei oo oppinu sitä et työ ja muu elämä on erikseen, sen oppii kau-
pungissa."

Lare (Kortteisen haastattelema maaltamuuttaja)

Työn kulttuurihistoriallinen määräytyminen ei koske ainoastaan työn
tekemisen tapojen ja työvälineiden kehittymistä, vaan myös sitä, miten
eri aikoina työhön suhtaudutaan, eli miten työ määritellään. Koska
yhteiskunnallisten toimintojen ylläpitäminen edellyttää sekä työtä että
työn määrittelyä, työn erilaiset muodot on järjestäytyneissä yhteis-
kunnissa saatettava hallittaviin, eli normatiivisiin kategorioihin. Näin
on erityisesti siksi, että voidaan tehdä päätöksiä sekä tuotannon että
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työn verotuksellisesta kohtelusta. Koska valtion itse järjestämien toi-
mintojen rahoitukseen tuotannon kautta kertyvä varallisuus kerätään
suurelta osin verottamalla joko itse työtä, työn tulosta tai muita välivai-
heita, on välttämätöntä määritellä, mikä on veronalaista työtä ja vielä
selvemmin, mikä ei ole. Kaikkiaan työn määrittely on kuitenkin sopi-
muskysymys. Tämän saivat hyvin konkreettisesti todeta myös Kontio-
mäen kylälle talkooringin perustaneet kyläläiset, joista seuraava esi-
merkki kertoo.

Kun Paltamon kunnan Kontiomäen sivukirjaston aukioloa päätettiin
säästötoimena 1993 supistaa viidestä kolmeen päivään viikossa, ky-
lätoimikunta päätti korjata tilannetta talkooringin muodossa tapah-
tuvalla palkattomalla talkootyöllä. Talkoisiin ilmoittautui muutamia
sillä hetkellä työttömänä olevia naisia. He ilmoittivat työvoimatoi-
mistoon ja työttömyyskassaan tekevänsä yhden iltapäivän kuukau-
dessa palkatonta työtä kirjastossa. Ongelmaksi muodostui kuitenkin
tulkinta, jonka mukaan talkoorinkiläiset menettävät työttömyyspäivä-
rahansa, jos he tekevät palkalliseksi tarkoitettua työtä palkatta. Eli
kyseistä työtä ei määritelty talkootyöksi, vaikka siitä ei maksettu palk-
kaa. Käytännössä naiset olisivat joutuneet maksamaan omasta työpa-
noksestaan, ja siksi koko hankkeesta lopulta luovuttiinkin. (HeSa
21.11.1993) Kyläläiset koettelivat vaikeasti mutta tarkasti piirrettävää
rajaa, palkkatyön määritelmää.

Onko (takaisin)siirtymä palkkatyöstä talkootyöhön siis mahdoton?
Ainakin esimerkin mukainen tulkinta näyttäisi rajaavan mahdollisen
talkootyön piirin hyvin suppeaksi. Oleellinen rajaus syntyy siitä, et-
tä (talkoo)työnantajana ei voi olla taloudellista toimintaa harjoittava
yksityinen tai julkinen yritys tai yhteisö. Käytännössä sen pitää olla
yleishyödyllinen yhteisö. Tällaisia yhdistyksiä koskevaksi määritellyn
verovapauden vuoksi vain niiden piirissä tehtävä työ voidaan juri-
disesti määritellä talkootyöksi. Talkoot on siis normatiivisin määri-
telmin irroitettu yhteiskunnalliseen tuotantotapaan liittyvästä perustas-
taan, jolloin siitä on tullut erityisesti vapaan yhdistystoiminnan muoto.
Tämä on määrittänyt talkoiden viime sotien jälkeistä kehitystä tuot-
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taen osaltaan paikallisista erityispiirteistä nousevaa omaehtoista tal-
kootoimintaa.

PAIKALLISEN TALKOOTOIMINNAN ERITYISYYS

Talkoot olivat osa myös kylätoiminnan opillista kerrontaa, ei kuitenkaan
tuotannollisen tai sosiaalisen työavun, vaan kylän yhteisen - yleis-
hyödyllisen kehittämisen - merkityksessä. Kylätoiminnan myötä paikal-
linen talkootoiminta tuli vastavoimaksi yhteisesti koetulle uhalle. Ky-
lätoiminnan synnyn myötä voimistui maaseudun kehittävä talkootoi-
minta. Rajaan sen aluksi kolmesta suunnasta.

1) Talkootoimintaa luonnehtii kulttuurisesti perustavanlaatuinen eri-
tyisyys suhteessa vallitseviin yhteistoiminnan muotoihin. Tämä seikka
on talkootoiminnan omaehtoisen dynamiikan perusta. 2) Paikallisen
talkootoiminnan uudistuminen perustuu kontekstuaalisen uuden luo-
misen prosessiin. Talkootoiminta ei ole koskaan yleistä, se on aina
erityistä, eli 3) ollessaan kontekstuaalista se on aina "erityisen hy-
vää", eli toimijoiden omasta tulkinnasta ja moraalista nousevaa mie-
lekästä yhteistoimintaa. Muiden mielestä talkootoiminta voi olla saman-
tekevää tai toisarvoista, epäoleellisuuksiin tai mitättömiin sivuseikkoihin
kohdistuvaa, mutta itse toimijoiden kannalta se on aina perusteltua.

Talkootapahtuma käytäntönä

Talkootoiminnan tärkeän yksikön muodostaa talkootapahtuma, yhteiseksi
ymmärretyn tehtävän käytännön toteuttaminen. Talkootapahtumat
ovat paikallisen talkootoiminnan käytännön ulottuvuus, sen näky-
vin osa. Niiden kautta saavutettava hyöty on sekä välitön että vä-
lillinen. Välitön hyöty syntyy yksinkertaisesti tietyn tehtävän suorit-
tamisesta. Toisaalta talkoisiin liittyy välillisen hyödyn odotuksia. Eli
talkoisiin osallistuvat odottavat kulloistakin yksittäistä tehtävää laa-
jempia myönteisiä vaikutuksia. Tämä tarkoittaa konkreettisesti esi-
merkiksi kylätalon valmistumisen myötä syntyviä uusia mahdollisuuk-
sia erilaisiin harrastuksiin. Tärkeitä välillisen hyödyn odotuksia ovat
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myös osallistumisen kautta syntyvät kollektiiviset tunteet ja yhdessä
tekemisen myötä syntyvät henkilökohtaiset kokemukset. Yksittäiset
talkootapahtumat kutoutuvat toisiinsa kylätoiminnan luonnollisessa
kehityskulussa. Talkootapahtumien rakentumisen keskeisiä periaatteita
ovat:

vapaaehtoisuus,
tapauskohtaisuus,
palkattomuus ja
ylläpitävyys.

vapaaehtoisuus ( ) tapauskohtaisuus

talkootapahtuma t-i ( talkootapahtuma J
î Sr ~^_ __ ,A

Kuvio 9 Talkootapahtumien keskeiset periaatteet ja ajallinen kutoutuminen

Vapaaehtoisuus

Talkootapahtumiin osalHstuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Ketään
ei voi niihin määrätä, vaan jokainen päättää lopulta itse osallistumises-
taan. Toisaalta jokaisella kyläläisellä on pysyvä mahdollisuus halutes-
saan osallistua talkootapahtumiin. Kaikille pyritään tällöin myös löytä-
mään oma tehtävä. Yksittäisten henkilöiden oman harkinnan piiri ja
valinnan vapaus onkin laaja. Tästä syystä talkoisiin sisältyy pitkän
tähtäimen epävarmuutta. Vapaaehtoisuuteen liittyen kyläläisillä on
oltava sosiaalinen mahdollisuus myös kieltäytyä osallistumisesta.

Tapauskohtaisuus

Talkootapahtumista sovitaan tapauskohtaisesti ja usein melko lyhyellä
tähtäimellä: mitä tehdään, koska tehdään ja miten toteutus organisoi-
daan. Tapauskohtaisuus korostuu kehittämishankkeiden hajautuessa
lukuisiin pienempiin osiin, eli yhden tapahtuman toteuttaminen edellyt-
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tää käytännössä useita ajallisesti eriaikaisia pienempiä kokoontumisia.
Vaikka talkootapahtumien järjestäminen edellyttää eri osapuolten toi-
mintojen koordinointia, niiden myötä ei synny muodollisesti sitovia
tai pysyviä valtasuhteita. Osallistuminen ei siis perustu muodolliseen
vaan moraaliseen sitoutumiseen. Talkoisiin sisältyvän sitoutumisen
luonnetta korostaa myös henkilökohtaisesta palkasta luopuminen.

Palkattomuus

Talkootapahtumissa tehdystä henkilökohtaisesta työpanoksesta ei pää-
sääntöisesti makseta palkkaa, aineellista raha- tai tavarapalkkiota. Tal-
koilla toteutetuista hankkeista voidaan tietyissä tapauksissa saada mit-
tavaakin taloudellista hyötyä. Tällaisen välittömän hyödyn on kui-
tenkin oltava yhteinen, oikeudenmukaisesti jaettavissa oleva. Pien-
ten henkilökohtaisten kulujen kattamiseen voidaan käyttää tarkasti
kohdistettuja kulukorvauksia tai palkkioita (esim. matkoista). Tällaisten
korvausten on aina kuitenkin selvästi voitava osoittaa olevan muuta
kuin palkkaa.

Ylläpitävyys

Talkootapahtumat ylläpitävät kylätoiminnan sosiaalista kudosta. Niissä
kylätoiminta on konkreettisimmillaan ja tuottaa havaittavissa olevia
tuloksia. Onnistuneet tapahtumat luovat talkootoiminnan ylläpitävää
energiaa. Näin ajateltuna perinteisten talkoiden osana ollut ilonpito
ja huumori ovat myös kehittävän talkootoiminnan polttoainetta. Suu-
rimittainen kestitys ruokineen ja juomineen on saanut nykypäivään
soveltuvammat muotonsa. Pääsääntönä kuitenkin voi edelleen sa-
noa olevan, että ilman pienimuotoista tarjoilua talkootapahtumat jäävät
puolitiehen.
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Paikallisen talkootoiminnan luottamusperusta

Kylätoiminnan parissa työskentelevien ihmisten välille muodostuu
luonnollisesti myös ystävyyssuhteita. Laajenevalle kylätoiminnalle
tällainen ystävyys ei kuitenkaan voi luoda riittävän laajaa perustaa.
Ystävyydellä on oma tärkeä merkityksensä, mutta se voi parhaimmas-
sakin tapauksessa yhdistää vain muutamia keskeisiä aktiiveja. Koko-
naisuuden kannalta oleellinen luottamus ei perustu ystävyyteen, vaan
yhteiseen näkemykseen kylätoiminnan merkityksestä. Jos tätä luot-
tamuksen suhdetta ei muodostu, kylätoiminta jää pienen piirin har-
rastukseksi ja usein myös käytännössä melko vaatimattomaksi.

Foxin (1974) tulkintaa soveltaen luottamuksen suhteiden muo-
dostumiselle on olemassa myönteinen perusta, jos a) ihmisillä on suh-
teellisen samansuuntaiset päämäärät ja arvot, b) he viestivät toisilleen
kattavan ja pitkäaikaisemman sitoutumisen tunnetta ollen valmiita
tukemaan toisiaan ilman tarkkaa laskelmointia jokaisen myönnytyksen
kustannuksista tai ennakoiduista hyödyistä tai odottamatta vastaavaa
lyhyen ajan vastavuoroisuutta, c) kommunikointi on vapaata ja rehel-
listä, eikä rajoitu vain niin sanottuihin omiin piireihin, d) ollaan val-
miita myös osoittamaan luottamusta, mutta annetaan aito mahdolli-
suus myös epäilylle.

Talkootoimintaa koossapitävä luottamuksen ilmapiiri luodaan
siis paikallisesti. Toisin sanoen kyse on kylätoiminnan kudoksen mo-
raalisesta luonteesta. Näin myös sovellettavat moraalisäännöt ovat
erilaisia. Rawlsin (1988,19 - 22) ajatuskulkua seuraten voi sanoa, että
esimerkiksi Rämsöön tai Vähähaaran kylätoiminnassa mukana ole-
vat ihmiset luovat itse talkootoimintansa säännöt. Nämä säännöt ovat
päteviä juuri siksi, että ne on itse valittu. Toiminnan mielekkyyden
kannalta oleellista on erityisesti se, millä tavalla yhteiset säännöt valitaan.
Rawls korostaa demokratian luonteisen harkitsevan valintamenettelyn
tärkeyttä, (emt., 23).

Talkootoirninnalle onkin ominaista eräänlainen "moraalinen auto-
nomisuus". Paikallisen talkootoiminnan ideaalinen luonne - talkoohenki
- on hyvin tapauskohtainen ja tilannesidonnainen. Tämä tulisi pitää
mielessä silloin, kun erilaisten organisaatioiden taholta pyritään yhteis-
työhön esimerkiksi kylätoimikuntien kanssa. Onkin otettava tosis-
saan se huomautus, jonka eräs kyläseuran edustaja muotoili seuraa-
vasti (Mäki 1993,110):
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" Kylätoimikunnista ei saa tulla kylälautakuntia kunnallispolitiikkaan. Niille
ei myöskään tule sälyttää yhteiskunnan hoidettavaksi tarkoitettuja tehtä-
viä. Nämä tappavat spontaanisuuden ja tekemisen ilon. Joustavuus täy-
tyy säilyä! Olen täyttänyt viime aikoina useita kyläämme koskevia kyse-
lyjä. Tuntuu siltä, että kaikki mahdolliset tahot ovat huomanneet kylä-
toimikunnat ja käyttävät niiden voimavaroja hyväkseen. Viimeksi on hoi-
dettu tienumeroiden jako. Toimisimme mieluummin omien ideoittemme
mukaan. Meitä ei tarvitse ohjelmoida."

Paikallisen talkootoiminnan erityispiirre on sen omaehtoinen ideaalinen
kutoutuminen. Kylätoiminnan mielikuvakudos on jatkuvan muodon-
muutoksen alainen. Tämä merkitsee väistämättä myös kylätoimin-
nan intensiteetin vaihtelua: välillä toimitaan innolla ja suurella joukolla,
välillä on hiljaisempaa. Toiminnallista varmuutta ei voida luoda pysyvi-
en sopimusten tai valtasuhteiden varaan. Tämä tekee haastavaksi ja
vaikeaksi myös kylätoiminnan hallinnan ja johtamisen. Se edellyttää
erityistä herkkyyttä havaita mielikudoksen liikkeet sekä sosiaalista
taitoa jatkuvasti tehdä havaittavaksi yhteistoiminnan (strategista) juonta.
Yhä uudelleen on asetettava myös kysymys: riittääkö yhteishengen
voima vielä huomenna?

Talkootoiminnan hallinta kylätoiminnan johtamisen keskiönä

Kylätoiminnan kehitys on osa maaseudun taitoisuuden kulttuurihis-
toriaa. Kylätoiminnassa tärkeätä vaihdannan pääomaa on ihmisten
osaaminen. Kylätoiminta ei olisi voinut kehittyä ilman sitä osaamista,
joka on hankittu yhdistys- ja seuratoiminnan kautta. Järjestötoiminta
edellyttää taitoa hallita vapaaehtoisen yhteistoiminnan luovaa kudosta.
Toisaalta arvokasta osaamista ovat niin päreiden teko kuin videotal-
lenteiden editointikin. Eri ihmisten erilaiset taidot tukevat toisiaan
yhteisen tehtävän toteuttamisessa.

Talkooperinteen mukaisesti kylätoiminnassa vaikuttaa edelleen
luja usko siihen, että työllä voidaan saada aikaan muutoksia ja vaikuttaa.
Usko työn yhdistävään voimaan on paikoin ollut jopa niin suuri, että
yhteistä näkemyksellistä pohdintaa ei ole pidetty tarpeellisena. Täl-
löin tullaan kuitenkin nopeasti siihen, että käsillä olevat kohteet ku-
lutetaan loppuun, ja kohta huomataan toiminnan liukuneen rutii-
nien pyörittämiseksi. Uusien kohteiden luominen on kuitenkin laajene-
van kylätoiminnan perusedellytys.
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Paikallisen kylätoiminnan kudos on erityinen ja ainutkertainen. Sen
luovana ytimenä oleva talkootoiminta on mahdollinen vain talkootyön
ja erityisen talkoohengen tarkoituksellisen yhteensulauttamisen, kon-
tekstuaalisen uuden luomisen kautta. Kylätoiminnan johtamisen keski-
önä onkin siksi paikallisen talkootoiminnan dynamiikan hallinta. Mie-
lekkään toiminnan rakentamisen tehtävää ei voi suorittaa kyläläis-
ten puolesta kukaan muu. Heidän on itse löydettävä itsensä ja mahdol-
lisuutensa.
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3. KYLÄTOIMINTA VAHÄHAARASSA
JA RÄMSÖÖSSÄ

Tässä luvussa analysoin toiminnan teoreettisin ajatusvälinein kahta
kylätoiminnan paikallista kudosta. Olen erottanut kylätoiminnan koko-
naisuudesta eri ulottuvuuksiksi talkootyön ja talkoohengen. Vähähaa-
ra-Seuran talkootyön analyysissä työ(toiminta) osittuu käsitteiden ja
rajausten myötä kylätoiminnan paikalliseksi rakenteeksi, joka kui-
tenkin lopulta etsii rytminsä yhteisistä tehtävistä ja näkemyksistä. Tal-
koohengen vaikeasti ilmaistavaa luonnetta piiritän Rämsöön kyläker-
hon esimerkein yhdessä ramsööläisten kanssa. Tämä prosessi konk-
retisoituu lopulta talkoohengen rämsööläiseksi tulkinnaksi.

VAHAHAARALAINEN TALKOOTYÖ

Vähähaara-Seura toimii Nevon, Vehkakorven ja Kortejärvenmaan alu-
eella. Vähähaaran asutusrakenne on hajautunut entisestä Kiikan kun-
takeskuksesta Kiikoisiin johtavan paikallistien ympäristöön noin 10
kilometrin matkalle. Alueella on yhteensä 40 taloutta ja 133 asukasta
(1993). Osa taloista on tien varreessa ja osa siltä erkanevien sivuteiden
varsilla. Vähähaarassa ei ole kiinteitä peruspalveluja, kuten koulua,
kauppaa, pankkia tai postia. Kotiseututaloa voi pitää eräänlaisena
kylän monitoimikeskuksena. Muuta yhdistystoimintaa Vähähaarassa
on vähän. Matkaa Kiikan keskustaan ja Äetsän kuntakeskukseen on
noin seitsemän kilometriä.

Vähähaara on ollut voimakkaan väestökadon maaseutua. Kun
asukasluku vielä 1960-luvun alussa oli noin 220 henkeä, väki väheni
seuraavina 20 vuotena kuolleisuuden ja muuton myötä kolmasosalla.
Kielteinen väestökehitys jatkui myös 1980-luvun alkupuolella, vaikka
kylään jatkuvasti myös muutettiin. Vuosikymmenen loppupuolella
asukasluku vakiintui 130-140 välille. Vuonna 1988 asukkaita oli 138,
ja ammatissa toimivasta väestöstä 45% harjoitti pääelinkeinonaan
maataloutta. (Kehittyvä Vähähaara 1989,14) Nykyään maataloudessa
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toimii 39% työikäisistä. Vuonna 1993 Vähähaaran väestörakenne oli
seuraavanlainen.

O -14 vuotiaita 33 25%
15-64 vuotiaita 72 54%
65- vuotiaita 28 21% (Vähähaara-Seuran tilastot 1993)

Tarkastelen vähähaaralaista kylätoimintaa seuraavassa Vähähaara-
Seurassa tehdyn talkootyön näkökulmasta. Esitykseni ryhmittyy pää-
piirteissään Engeströmin (1987) esittämän toiminnan rakennemallin
mukaisesti. Käytän sitä seuraavassa soveltaen, kylätoiminnan luo-
vaa kudosta havainnollistavana kuvana. Sen perusteella paikallinen
kylätoiminta voidaan samanaikaisesti nähdä sekä tiettyjen tärkeiden
osatekijöiden muodostamana toiminnallisena kudoksena että osana
laajempaa sosiaalista verkostoa.

\ /
välineet

persoona

säännöt N ' työnjako

yhteishengen sidos

Kuvio 10 Paikallisen kylätoiminnan kudoksen tarkastelun yleinen viitekehys

Paikallisen kylätoiminnan kudos on siis aina osa laajempaa verkos-
toa, mutta sisältää myös itsehallinnallista liikevoimaa. Tämän kokonai-
suuden esittäminen kuvana on valinta, joka perustuu teoreettisten
lähtökohtien lisäksi siihen, että myös kylätoiminnan olemassaolo edel-
lyttää erilaisten kylätoiminnan kuvien hallintaa. Kudosta sitovaa yhteis-
henkeä esittää viivojen jännitteinen kohtaaminen pisteessä, jossa ei
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"konkreettisesti" ole ympyrää (Kandinskyn ympyräksi kutsuttu il-
miö). Kylätoiminnan mielikuvakudoksen reaalinen voima perustuukin
juuri siihen, että mukana olevat ihmiset tuntevat kylätoiminnan jän-
nitteiset liitokset vaikka niitä ei ideaalisen luonteensa vuoksi kyetä
konkreettisesti osoittamaan. Näiden liitosten kokonaisuutta - mielikuva-
kudosta - ylläpitävä "sosiaalinen liima" on luottamus.

Kuvion 10 mukaisesti tarkastelen Vähähaara-Seuran

1. toiminta-ajatusta, muodollisia sääntöjä ja työnjakoa.
2. persoonia ja toimintaryhmiä.
3. talkootyön kohteita ja välineitä
4. rahan käyttöä.
5. julkisuuskuvan rakentamista.

Pitkittäistarkastelun esittämisessä olen päätynyt muotoon, jossa ke-
rätty tilastollinen aineisto näkyy tekstissä vain neljältä vuodelta.
Ne edustavat kylätoiminnan kehityksen tärkeitä siirtymiä. Ratkaisulla
olen halunnut tuoda esiin kylätoiminnan kehittyvän luonteen sekä
helpottaa sen hahmottamista. Vuosittain muutosta kuvaavat tilastot
ovat tutkimuksen liitteessä 2. Vähähaaralaista kylätoimintaa on
perusteltua tarkastella seuraavanlaisina vaiheina:

Vähähaaralaisen kylätoiminnan vaihe indikaattorivuosi

1981 -1983 liikkeelle lähdön vuodet 1982
1984 -1986 vakiinnuttamisen vuodet 1985
1987 -1990 sisäisen murroksen vuodet 1989
1991 -1992 uuden etsinnän vuodet 1992

Kylätoiminnan kehitystä koskettavien siirtymäkohtien valitseminen
perustuu pitkittäisaineiston ymmärtävään analyysiin sekä eri osa-aineis-
tojen rinnakkaiseen vertailuun.
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Vähähaaralaisen kylätoiminnan aloittaminen

Hahmottelin vähähaaralaisen kylätoiminnan synnyn kulttuurihistorial-
lista kiinnittymistä aiemmin luvussa II. Toisaalta tällä liitoksella on
omat paikalliset todeksi tulemisen muotonsa. Mielestään parhaan tari-
nan kyläläiset ovat laatineet myös näytelmäkerronnan muotoon. Se
sisältää seuraavanlaisen tapahtumien kuvauksen.

Kylän asioiden edistäminen tuli yhteisesti puheeksi Heikki Kosken
luona 1981 pidetyssä yksityistiekunnan vuosikokouksessa. Paikalla
oli kolme henkilöä: Heikin lisäksi Reino Nummi ja Toivo Hinkka-
nen. Varsinaisten kokousasioiden jälkeen keskusteltiin siitä, pitäisikö
vähähaaralaistenkin toiveita saada esille vasta perustetun Äetsän kun-
nan suunnitelmiin. Yhteinen kanta oli myönteinen, ja pian pidettiinkin
yleinen kyläkokous. Kokouksessa oli läsnä 32 kyläläistä. Tilaisuudessa
tehtiin kymmenkohtainen lista kehittämishankkeista kuntaan vietä-
väksi. Samalla valittiin viisihenkinen kylätoimikunta, ja sen puheen-
johtajaksi Toivo Hinkkanen.

" Asiana kylätoiminta ei ollut outo, olihan omassa pitäjässäkin jo kylä-
toimikuntia. Mutta kyllä siinä ilmeisesti yhtenä selvänä toimintamuotona
ajateltiin vaikuttamista kylän asioihin, pitämällä yhteyttä kuntaan ja mui-
hin viranomaisiin. Nähtiin tärkeeks viestittää kyläläisten yhteisiä toivomuk-
sia... Meillä oli kyllä ajatus, että niin pian kuin keritään, niin myö pakkaudu-
taan autoon ja mennään katsomaan, että mitä se kylätoiminta oikein on. Ei
myö sitte kyllä keritty lähtemään, kun noita toimintaideoita oli omastakin
takaa."

Toivo Hinkkasen haastattelu 3.5.1994

Toivosta tuli kylätoiminnan puhuja. Hän sai rinnalleen myös muita
vähähaaralaisen kylätoiminnan rakentajia. Näin pitikin olla, sillä kylätoi-
mintaa kuljettaa vain monien ihmisten puhe ja yhteiset merkitykset.
Yksittäiset persoonat ovat kuitenkin välttämätön voimavara, sillä vain
persoona voi antaa uudelle kontekstuaalisen muodon. Muodon luomi-
sen tyyleissä on kuitenkin eroja, ja vähähaaralaiset valitsivat puheen-
johtajansa. Jokaisella kylätoimikunnalla on omat toivonsa.
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Toivo Hinkkanen syntyi Viipurin läänin Pyhäjärvellä 1927. Hinkkasten
sukutila sijaitsi pienessä Larjavan kylässä lähellä kirkonkylää. Perhee-
seen kuului vanhempien lisäksi kaksi lasta. Maanviljelyksen ohella
isä harjoitti teuraskarjan välitystä ja vähittäismyyntiä. Tuon ajan karjan-
jalostus vastaavasti hoidettiin käytännössä muutaman talon sonniosuus-
kunnan ja karjantarkkailuyhdistyksen kautta. Kaikkiaan osallistuminen
yhteiskunnallisten asioiden hoitoon oli perheessä tuttua ja jokapäi-
väistä. Vanhemmat ottivat aktiivisesti osaa yhdistystoimintaan. Isä
oli lisäksi mukana osuuskauppatoiminnassa sekä toimi kirkon ja kun-
nan luottamustoimissa.

Talvisodan päätyttyä äidin perikunta sai Kiikan Vehkakorvesta
niin sanotun perikuntatilan. Vähähaaraan muuttivat näin kuuden muun
perheen lisäksi myös Hinkkaset. Tilan hallintasopimuksen perusteella
perheet harjoittivat maataloutta yhdessä aina siihen saakka, kunnes
jatkosodan myötä tuli muutto takaisin Pyhäjärvelle 1942. Siellä Hinkka-
set asuivat aina sodan loppumiseen asti. Rauhansopimuksen mukaisten
alueluovutusten seurauksena tila jäi rajan taakse, ja syksyllä 1944 palat-
tiin takaisin Vähähaaraan. Kylälle ei muodostettu muita asutustiloja.
Uudet asukkaat otettiin vastaan hyvin. Perikunta jatkoi tilanpitoa yh-
dessä aina 1940-luvun lopulle saakka, kunnes se alkoi vähitellen pur-
kautua.

Osuuksia ostamalla tilan omistus siirtyi lähes kokonaan Hink-
kasille, ja Vähähaarasta tuli konkreettisesti se paikka, johon uusi elämä
kiinnittyi. Työtä tehtiin kuten ennen, omalla maalla. Toivon kohdal-
la oman identiteetin rakentamisen vuodet sijoittuvat Vähähaaran ai-
kaan. Vuoteen 1952 mennessä Toivo oli käynyt Kristillisen kansanopis-
ton, hankkinut ammatillista osaamista Kokemäen maatalouskoulussa
sekä avioitunut. Perheeseen syntyi kolme lasta.

Toivon isä jatkoi aktiivista osallistumista yhteiskunnallisiin asi-
oihin ja oli mukana myös Kiikan kunnallispolitiikassa. Hinkkaset olivat
maalaisliittolaisia, mutta edustivat toisaalta myös siirtolaisväkeä. Kan-
natusta tuli aikaa myöden myös kyläläisiltä. Toivo osallistui kunnal-
lispolitiikkaan aktiivisimmin isänsä kuoleman jälkeen. Hän oli Kiikan
kunnanvaltuustossa kolme kautta 1969 -1976. Tämän jälkeen kunnal-
liset luottamustoimet vuosien myötä vähenivät. Kunnallispolitiikasta
irrottautumisen jälkeen tuli mahdolliseksi etsiä myös uusia osallis-
tumisen muotoja. Kylätoiminta tarjosi tähän konkreettisen vaihtoehdon.
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Toiminta-ajatus, muodolliset säännöt ja työnjako

Vähähaaralaisen kylätoiminnan tarkoitukseksi ymmärrettiin kylän
kaikinpuolinen kehittäminen sekä asukkaiden viihtyvyyden ja vaikutta-
misen mahdollisuuksien parantaminen. Toiminnan tavoitteet konkre-
tisoitiin kymmenkohtaiseksi listaksi tärkeistä asioista. Se sisälsi pää-
asiassa kylän palveluja ja tiestöä koskevia aloitteita (Kehittyvä Vähä-
haara 1989, 64). Rekisteröimisen myötä seuralle hyväksyttiin sään-
nöt. Niissä toiminta-ajatus on ilmaistu monisanaisemmin. Seuran tar-
koituksena on:

" - työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten
olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omalei-
maisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,
- toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi
paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkai-
lun aloilla,
- olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
- syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyr-
kiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa."

Vähähaara-Seuran säännöt 2§

Tavan mukaan vähähaaralaiset asettelivat sanoja ja muotoilivat toi-
minta-ajatusta olemassaoleviin malleihin tukeutuen. Tällä kertaa käy-
tettiin Suomen Kotiseutuliiton sääntömallia. Samalla päätettiin myös
liittyä Kotiseutuliiton jäseneksi. Rekisteröinnin jälkeen toiminta jat-
kui samoin periaattein, joskin virallistetuin säännöin. Sääntöihin kirjat-
tujen yleisten lausumien merkitys on jäänyt jokapäiväisessä toimin-
nassa vähäiseksi. Yhdistyksen tarkoituksen määrittelyllä on kuiten-
kin merkitystä erityisesti arvioitaessa yhdistyksen yleishyödyllisyyttä.

Yhdistysten säännöt kuuluvat viranomaisvalvonnan piiriin ja yh-
distysrekisterissä muotoseikat tarkistetaan huolellisesti. Ne luovat yh-
distyksen valta- ja vastuusuhteille yleisen kehyksen. Vähähaara-Seuran
toimivaltajako noudattaa pienimmän muodollisen, kaksitasoisen rat-
kaisun linjaa: ylintä päätösvaltaa käyttää yleiskokous, joka valitsee
sekä johtokunnan että puheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi
ja kahdeksan muuta jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Näissä teh-
tävissä peräkkäisten toimikausien määrä on rajoitettu kuuteen. Sään-
töjen mukaan seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa johtokunta. Alusta
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asti on myös sovellettu periaatetta, jonka mukaan asioiden hoitamista
ja valmistelua varten voidaan asettaa toimikuntia ja jaostoja. Vähä-
haaralaisessa kylätoiminnassa työnjako on pitkälle viety.

Taulukko 13
Vähähaara-Seuran jaostot 1982 -1993 ja organisaation muutos kuviona

Jaosto

Liikenne-
Museo-
Raittius-
Näyttely-
Laappamylly-
Paja-
Liikunta-
Ympäristö-
Perinne-
Virkistys-
Ravintola-
Nuoriso-
Rakennus-
Tiedotus-
Tekninen-
Varainhankinta-
Tieasiaryhmä
Audiovisuaalinen-
Elinkeino-
Hengellinen-
Taide-

päätoimialue toimikaudet

(a) tie- ja liikennöintiasiat l (1982)
(b) vanhojen esineiden säilyttäminen l (1982)
(c) raittiustyö l (1983)
(d) kesäjuhlien näyttelytoiminta l (1983)
(e) myllyn kunnostus ja hoito 3 (1983,-84 ja-88)
(f) pajan kunnostus 3 (1983-85)
(g) virkistystoiminta 3 (1983-85)
(h) ympäristön suunnittelu l (1986)
(i) perinnetyö 12 (1982-93)
(j) virkistystoiminta 11 (1982-89; 1991-93)
(k) ruoka-ja kahvipalvelut 11 (1983-93)
(1) nuorten aktiviteetit 8 (1986-93)
(m) rakennushankkeet 9 (1985-93)
(n) tiedotustoiminta 9 (1985-93)
(o) laitehuolto ja -hankinta 7 (1986-89; 1991-93)
(p) varojen hankinta 10 (1984-93)
(r) tieasian hoito 2 (1987; 1991)
(s) videoprojektit l (1989)
(t) elinkeinojen kehittäminen 3 (1991-93)
(u) hengellinen työ l (1991)
(y) taideharrastukset 2 (1992-93)

Työvaliokunta (työv.) asioiden valmistelu 8 (1982-85; 1990-93)

1982 1985

1989 1992
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Tarkasteltavana ajanjaksona seuran puheenjohtajan tehtävissä ovat
toimineet: Toivo Hinkkanen (1981 -1986), Hilkka Tuominiemi (1987
-1990) ja Reino Nummi (1991 -1993). Seuran nykyinen puheenjohtaja
on Sirkka Nummi. Toiminnan jatkuvan laajentumisen lisäksi johta-
mistyylien erot ovat jossain määrin heijastuneet myös organisaatio-
rakenteeseen. Esimerkiksi Reinon valitsema delegointistrategia nä-
kyy jaostojen määrän kaksinkertaistumisena edelliseen vuoteen ver-
rattuna.

Organisaatiossa ovat liikkuneet sekä ihmiset että toiminnot. Taulu-
kosta 13 voi kuitenkin nähdä vähähaaralaisen kylätoiminnan painotuk-
sen olleen perinnetoiminnassa, jossa juhlilla ja niihin liittyvällä kestityk-
sellä on keskeinen sijansa. Varainhankinta ja tiedotustoiminta ovat
alusta asti olleet tärkeitä tukitoimintoja. Nämä erityisen tärkeinä pi-
detyt toiminnot ovat olleet mukana pisimpään ja niiden asema on
vakiintunut. Toisaalta mukaan on otettu uusiakin toimintoja. Seu-
ran sisäinen työnjako on muuttunut joustavasti tehtävien mukaan.
Kylätoiminnan laajentuessa myös organisaatio on laajentunut.

Sisäisen murroksen vuosina (1987 -1990) toteutui naisten osuuden
kasvu (taulukko 14). Se kertoo osaltaan siitä, että kylätalon valmis-
tumisen myötä laajentunut pito- ja juhlatoiminta työllisti paljon nai-
sia. Kysymys on sekä perinteisiin rooleihin että naisten osaamiseen
perustuvasta työnjaosta. Kylän naisten hallitsemat taidot, kuten pe-
rinneruokien valmistus, ovat olleet tärkeitä työnjaon kriteereitä.

Taulukko 14
Vähähaara-Seuran organisaatioon nimettyjen henkilöiden määrä sekä miesten /
naisten osuudet indikaattorivuosilta

Vuosi Organisaatioon nimettyjä, joista miehiä / naisia

1982
1985
1989
1992

25 henkeä
54
71
65

17/8
28/26
32/39
33/32

Jaostojen myötä yhdistyksen kosketuspinta on laajentunut ja siihen
ovat voineet kiinnittyä eri asioista kiinnostuneet. Näin on luotu eri-
laisia mahdollisuuksia saada henkilökohtainen kosketus kylätoimin-
taan. Kylätoiminnan piiriin onkin saatu monenlaisia ihmisiä ja osaa-
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naista. Huomion arvoista on myös se, että eri tehtäviin nimetyistä 54%
on asunut kylän ulkopuolella.

Vähähaara-Seuran organisaatio on muodollisesti pitkälle eriytetty,
ja käytännössä vähähaaralaisten vapaa kansalaistoiminta kanavoituukin
pääasiassa yhden yhdistyksen kautta. Ajatuksena ei kuitenkaan ole
ollut turhaan byrokratisoida kylätoimintaa. Ensinnäkin keskittämisestä
on ollut ilmeistä hyötyä vähäisten voimavarojen käytön kannalta. Toi-
saalta muodollisesti eriytetty organisaatio on tehnyt kylätoiminnan
kudoksen näkyvämmäksi, antanut sille tunnistettavan hahmon. Tä-
hän liittyen myös eri tehtäviin valittujen henkilöiden nimet julkais-
taan seuran vuosikirjassa. Kylätoiminta saa näin tutut piirteet, eri-
tyisen inhimillisen kontaktipinnan. Talkootoiminnan menestyksen
kannalta kuvaamillani ratkaisuilla on ollut tärkeä merkitys, sillä kylä-
toiminnan poliittisessa tilassa kaikki yhdistyksen (julkiset) tehtävät
ovat jossain määrin luottamustehtäviä. Eri tehtävien haltijat ovat siis
luottamuksen suhteiden luomisen subjekteja. Näin ajateltuna tärkeätä
ei ole ainoastaan kuka valitaan, vaan myös, miten moni valitaan.

Asian toinen (tunnettu) puoli on se, ettei luottamustehtäviin aina
löydetä vapaaehtoisia. Tämä korostuu erityisesti keskeisimpien tehtä-
vien kohdalla. Puheenjohtajan kohdalla vaatimukset ovatkin suuria,
ja monien töiden lisäksi tehtävään sisältyy myös vastuuta. Oleellisinta
kuitenkin on, että tehtävään valittavan on nautittava kyläläisten todel-
lista, eli aiemmin käyttämieni käsitteiden mukaan systeemistä luotta-
musta. Talkootoiminnalle tyypillinen epävarmuus korostuukin siinä,
ettei tällaisen luottamuksen olemassaoloa voi varmasti tietää. Muo-
dollisesti se punnitaan yleisissä kokouksissa, mutta käytännössä luot-
tamus joutuu koetukselle vasta talkootapahtumissa. Toisin sanoen
"muodollinen luottaminen" ei yksinkertaisesti riitä talkootoiminnan
hallintaan. Luottamuksen on perustuttava yhteisiin näkemyksiin.

Esimerkiksi Vähähaara-Seuran tapauksessa, kun talkootapah-
tumien toteuttaminen siirtyi painotetummin naisille, johtamisen suu-
rimmaksi haasteeksi tuli juuri naisten näkemysten ja odotusten tunnis-
taminen sekä niiden kautta heidän luottamuksensa ansaitseminen.
Talkootoiminnan välttämättömät luottamuksen suhteet perustuvat
siis ihmisten keskinäiseen tuntemiseen, mutta niiden arviointi on koko-
naisvaltainen kysymys, johon myös toiminnan merkitykset ja tule-
vaisuuden odotukset liittyvät. Ihmiset "äänestävät" valitsemalla osal-
listumisen ja vetäytymisen välillä: kylätoiminnassa on vaalit joka päivä.
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Persoonat ja toimintaryhmät

Vähähaaralainen kylätoiminta on perustunut laajan luottamuksen ku-
doksen rakentamiseen. Se on ollut hyvin konkreettisesti "meidän"
tekemää. Vähähaara-Seuran asema korostuu erityisesti siksi, että pie-
nessä kylässä on vähän muuta yhdistystoimintaa. Jonkin verran toi-
mintaa on järjestänyt Kiikan metsästysseura ja 4H -kerho.

Ihmisten suhde kylätoimintaan vaihtelee myös heidän oman ase-
mansa mukaan. Lähestynkin tätä kysymystä seuraavassa erittelemällä
paikallisen kylätoiminnan kenttää hieman tarkemmin: aktiiveihin, toi-
mintaryhmiin, tukijoihin, asukkaisiin, sympatisoijiin ja vastustajiin.
Kylätoiminnan luonteen mukaisesti kaikkia näitä kenttiä lävistää niiden
suhde paikkaan.

A = aktiivit ' D = toiminta-alueen asukkaat
B = toimintaryhmät E = yhteyshenkilöt / sympatisoijat
C = tukijat kylässä F = vastustajat

Kuvio 11 Paikallisen kylätoiminnan sosiaaliset kentät

Vähähaara-Seuran tehtäviin on yhdentoista vuoden aikana (1982 -
1992) nimetty yhteensä 160 eri henkilöä. Tutkin heidän sitoutumistaan
selvittämällä ensin vuosikirjojen perusteella, kuinka monena vuonna
kukin on ollut nimettynä johonkin tehtävään sekä montaako tehtä-
vää hän on mainittuna aikana yhteensä hoitanut. Koska muodolli-
sen aseman tarkastelu ei välttämättä kerro henkilön todellisesta osallistu-
misesta, kävin lisäksi koko aineiston läpi kylätoiminnan pitkäaikai-
sen aktiivin kanssa, joka arvioi aineistoa henkilökohtaisen tuntemuk-
sensa perusteella. Luokittelussa olen soveltaen käyttänyt kansalais-
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liikkeiden tutkimuksessa esiintyneitä nimityksiä (Kriesi 1992). Vähä-
haaralaisen kylätoiminnan kudokseen ovat kiinnittyneet:

osallistuvat kylätoiminta-aktiivit.
toimintaryhmien kautta osallistuvat aktiivit.
vaihtelevasti sitoutuneet tukijat.
satunnaisesti sitoutuneet sympatisoi]at.

Kuten aiemmin totesin, laajenevan kylätoiminnan kehitysdynamiikassa
myös epäilyllä on tärkeä osuutensa. Epäily on siis jatkuvasti kylä-
toiminnassa läsnä oleva asennoituminen. Jokainen toiminnassa mu-
kana oleva kokee myös epäilyn tunteita. Se ei siten ensisijaisesti liity
persooniin, vaan sosiaalisiin tilanteisiin. Talkootoiminnan dynamii-
kan kannalta onkin tärkeätä, että jää aito mahdollisuus olla myös
luottamatta. Vastustajat ovat kuitenkin henkilöitä, jotka valitsevat
pysyvän epäilijän roolin. Tällaisia Vähähaara-Seuran toimintaan kiel-
teisesti suhtautuvia ei tässä tarkastelussa ole mahdollista osoittaa. Itse
aineisto koostuu henkilöistä, joiden osallistumisen voi yleisemmin
tulkita myönteiseksi kannanotoksi kylätoimintaa kohtaan. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, etteikö Vähähaarastakin löytyisi kriittisiä näke-
myksiä kylätoiminnasta.

Taulukko 15
Organisaatiossa 1982 - 1992 mukana olleet henkilöt kiinnittymisen asteen mu-
kaan

Henkeä %-osuus Kyseisestä ryhmästä
kaikista ei asu kylällä, %-osuus

Kylätoiminta-aktiivit 12 8 % l 8 %
Aktiivit 31 19% 12 38%
Tukijat 69 43% 37 53%
Sympatisoijat 48 30% 37 77%

Yhteensä 160 100% 87

Vähähaaralaisiin kylätoiminta-aktiiveihin kuuluvat sekä seuran johto-
hahmot että toimintaryhmien aktiiviset vetäjät. Juuri heille kylätoiminta
on tärkeä asia. He ovat tunnettuja kylätoiminnan kerronnan kanta-
jia, ja heidän identiteettinsäkin määrittyy osin kylätoiminnan kautta:
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he ovat "niitä kylätoimintaihmisiä". Kylätoiminta tuo heidän elämäänsä
sisältöä, mielekästä tekemistä jopa kiireeksi saakka. He ovat jaostojen
vetäjiä tai niiden aktiivisia jäseniä. He ovat toimineet monissa seu-
ran tehtävissä ja yhtä lukuunottamatta asuneet Vähähaarassa. Kaikki
toimineet puheenjohtajat kuuluvat tähän joukkoon.

Toimintaryhmien kautta sitoutuneiden aktiivien joukko (31 hen-
keä) on kylätoiminnan kantavaa perusvoimaa, tehtäviin sitoutuvia
ja talkootyöhön valmiita ihmisiä. Heidän sitoutumisensa ei kuiten-
kaan ole yhtä lujaa, eikä kylätoiminta ole niin keskeisessä osassa kuin
edellisillä. Kyseisistä henkilöistä 38% ei asu Vähähaarassa, mutta he
ovat tunteneet toiminnan tärkeäksi ja mielekkääksi. Yhdessä kylä-
toiminta-aktiivien kanssa he muodostavat kylätoiminnan kudoksen
toiminnallisen perusjoukon.

Vaihtelevasti sitoutuneet tukijat ja satunnaisesti osallistuneet sym-
patisoijat eroavat aiemmista edelleen sitoutumisen intensiteetin suh-
teen. Näihin luokkiin kuuluu hyvin erilaista väkeä, ja yli puolet heistä
asuu Vähähaaran ulkopuolella. Pääosalla kiinnittyminen kylätoimin-
taan on tapahtunut asiantuntemukseen tai toimeen perustuvana osalli-
suutena jossakin työryhmässä tai jaostossa. Tukijoiden ja sympatisoijien
suhde kylätoimintaan on myönteinen ja he ovat siksi tietyssä mää-
rin valmiita myös käyttämään aikaansa tähän harrastukseen.

Vaikka henkilöt on yleensä pyritty nimeämään johonkin toimeen,
niin lisäksi on joitakin sympatisoijia, jotka eivät toimi jaostoissa mutta
ovat ajoittain tiiviissäkin kanssakäymisessä seuran edustajien kanssa.
Sympatisoijia, jotka eivät käytännössä osallistu seuran toimintaan,
on paljon myös varsinaisen jäsenistön keskuudessa. Jäsenistö muo-
dostuu vuosien myötä Vähähaarasta muuttaneista tai jollakin muulla
tavalla henkilökohtaisia sidoksia sinne luoneista. Vuonna 1982 jäse-
niä oli noin 200. Kahden vuoden sisällä saavutettiin jo 500 jäsenen
raja. Viime vuodet jäsenmäärä on ollut noin 550. Jäsenistön tuella on
myös taloudellista merkitystä. Varainhankinnasta jäsenmaksujen osuus
on ollut keskimäärin seitsemän prosenttia.

Vähähaaralainen kylätoiminta ei noudata vain kylän tai muo-
dollisten organisaatioiden rajoja, vaan voimavaroja on onnistuttu
kokoamaan laajasti. Kylätoiminta ei myöskään ole jäänyt vain muu-
taman aktiivin vastuulle. Toisaalta kylätoiminnan kudokseen koske-
tuksen ottaneista puolet on asunut kylän ulkopuolella. Organisaati-
oon nimetyistä henkilöistä noin 70% on kiinnittynyt seuran toimin-
taan löyhästi tai satunnaisesti. Sitoutumisen perusteella kylätoiminta-
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aktiiveiksi voi lukea 7 - 8 henkilöä sadasta. Vähähaaralaisen kylä-
toiminnan voima kumpuaakin juuri näiden persoonien ja heitä lähellä
olevien toimintaryhmien yhteistoiminnasta. Vähähaaralaisen kylä-
toiminnan uuden luominen tapahtuu toimintaryhmissä.

Vähähaarassa toimintaryhmien välistä dynamiikkaa on pyritty toteut-
tamaan jaostojen välisen työnjaon kautta. Jaostoissa kylätoiminta-ak-
tiiveilla on tärkeä asema niin kylätoiminnan kerronnan kuin käytän-
nönkin luomisessa. Tarkentaakseni näiden persoonien asemaa ja mer-
kitystä tarkastelin yhden Vähähaaralaisen kylätoiminta-aktiivin, eläk-
keellä olevan 65-vuotiaan miehen ajankäyttöä. Tarkastelujaksolla ke-
säkuusta -92 toukokuuhun -93 hän hoiti seuran rahastonhoitajan teh-
täviä, vastasi valokuva-arkistosta ja AV-laitteista sekä toimi kahdessa
jaostossa. Hän kirjasi viikottain kylätoimintaan käyttämänsä tunnit
tarkoitusta varten tekemälleni lomakkeelle. Yleiskuvan lisäksi tarkoi-
tuksena oli erotella yhteinen talkootyö asioiden valmisteluun ja hoitami-
seen liittyvästä muusta henkilökohtaisesta tekemisestä.

Tekeminen tarkoittaa tässä sellaista henkilökohtaista toimintaa,
joka liittyy asioiden valmisteluun ja on usein niin sanotusti näkymätöntä
taustaa. Se on kokousten ja yhteisten tapahtumien etukäteen tapahtuvaa
järjestämistä, yhteyksien ylläpitoa ja tiedon hankintaa. Aikaa kuluu
puhelinkeskusteluihin ja esimerkiksi neuvotteluihin eri viranomais-
ten kanssa. Tekemiseksi tulkitsimme myös asioiden hoitamisen jon-
kun toisen aktiviivin kanssa. Tekeminen perustuu osaltaan sekä tiettyyn
asemaan että seuralta saatuun valtuutukseen. Talkootyö vastaavasti
tarkoittaa yhdessä tekemistä. Se on näkyvää aktiivisuutta, esimer-
kiksi osallistumista yhteisiin talkootapahtumiin, juhliin ja projektei-
hin niiden järjestäjän roolissa (ei siis vain vieraana). Myös virallisiin
kokouksiin osallistuminen on luettu tässä talkootyöksi.

Taulukosta 16 voi nähdä, että yhteisten talkootapahtumien taustalla
on ollut huomattava persoonakohtainen panos. Jotta kyläläiset voi-
sivat osallistua esimerkiksi yhteisiin talkootapahtumiin, niitä on etu-
käteen valmisteltava monella tavoin. Tämän lisäksi aktiivit osallistuvat
usein myös itse talkootapahtumaan. Tässä tapauksessa valmisteluihin
käytetty aika on selvästi suurempi kuin itse tapahtumaan kulunut
aika: oman tekemisen osuus on keskimäärin kaksi ja puolikertainen
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talkootyötunteihin verrattuna. Kyseisen persoonan kylätoimintaan
käyttämästä ajasta vain noin kolmasosa kuluu talkootapahtumissa.

Taulukko 16
Kylätoiminta-aktiivin kylätoimintaan käyttämä aika 12 kuukauden ajalta

1992 kuukaudet
6 7 8

Tekeminen
65 55 37

Talkootyö
44 22 5

Yhteensä
109 77 42

9

84

35

119

10

83

34

117

11

53

56

109

12

72

15

87

1993
1 2 3 4

65 111 153 72

6 38 54 26

71 149 207 98

5 tuntia
yht.

66 916

5 340

71 1256

Yksittäinenkin tapaus ilmentää talkootoiminnalle tyypillistä intensi-
teetin vaihtelua: tehdään kun on tekemistä. Käytetty aika vaihteli vii-
kottain tekemisen kohdalla 3-44 tunnin ja talkootyön osalta 0-21
tunnin välillä. Vaihtelua syntyy, kun ihmiset voivat itse päättää ajan-
käytöstään. Kaikkiaan henkilökohtaisen tekemisen osuus vaihtelee
seuran piirissä paljon. Henkilön hoitamien toimien lisäksi siihen vaikut-
taa henkilökohtainen elämäntilanne. Esitellyn kaltainen sitoutumi-
nen kylätoimintaan ei luonnollisesti olisi ollut mahdollista, jos kyseinen
henkilö olisi vielä aktiiviviljelijä tai palkkatyössä. Myös eri kylissä
kyseiset luvut ovat erilaisia, mutta muodon luomisen kantaminen
ottaa aina oman aikansa. Toisaalta ymmärrettävämmäksi tulee myös
se, että esimerkiksi yhdenkin kylätoiminta-aktiivin muuttaminen kylältä
voi vaikuttaa toimintaan paljon.

Talkootyön kohteet ja välineet

Tarkastelen seuraavassa kylätoiminnan paikallisen kudoksen osaa,
jossa kontekstuaalisen uuden muodon luominen konkretisoituu. Kyse
on persoonien, toimintaryhmien, kohteiden ja välineiden muodosta-
masta kokonaisuudesta, paikallisen kylätoiminnan kudoksen luovasta
ytimestä.

162



välineet

/\/\/f r^ofcrtrkT^^f ^̂ ^̂ _̂ _̂ ^̂ ^̂ _ \sr\\n\-tpersoonat

/

\ toimintaryhmät
\/ \

Kuvio 12 Paikallisen kylätoiminnan kudoksen luova ydin

Kontekstuaalisen uuden luomisessa vähähaaralaisille merkitykselliset
asiat jäsentyvät konkreettisiksi hankkeiksi. Vähähaarassa kylätoirninnan
säilyttävä funktio ei kuitenkaan voinut ilmetä monien muiden ky-
lien tapaan kamppailuna peruspalvelujen säilyttämisen puolesta, sillä
viimeisenä niistä oli lopetettu koulu 1972. Palvelujen sijaan olikin et-
sittävä muita yhteisiä kohteita.

Kylätoiminta lähti liikkeelle kylän sosiaalista kanssakäymistä li-
säävillä, lähinnä perinteeseen painottuneilla hankkeilla. Saatettiin esi-
merkiksi toimintakuntoon kylän vanha laappamylly ja kokoonnut-
tiin koululla harrastuspiireissä. Kyläläisten yhteistoiminta lisääntyikin
muutamassa vuodessa selvästi. Itse asiassa juuri tämä muodosti asian,
joka nähtiin tärkeäksi säilyttää. Strategisesti merkittävän hankkeen
oli siis tuettava kyläläisten virinnyttä yhteistoimintaa. Tällaiseksi vä-
hähaaralaiseksi "kultahipuksi" muodostui ajatus oman toimitilan ra-
kentamisesta (Kehittyvä Vähähaara 1989,90).

Vuoteen 1984 asti vähähaaralaiset käyttivät kokoontumispaikkana
vanhaa Vähähaaran koulurakennusta. Kun sen käyttäminen tuli vuok-
rasopimuksen purkautumisen jälkeen mahdottomaksi, nähtiin välttä-
mättömäksi etsiä omalta kylältä uusi tila. Kun sellaista ei voinut vuok-
rata, vaihtoehdoksi jäi oman talon rakentamiseen ryhtyminen. Tämä
vuosina 1985 -1987 toteutettu hanke on suurin ja merkittävin yksit-
täinen kohde, jonka kyläläiset ovat yhteistyössä, pääosin talkoovoi-
min sekä eri kumppaneiden tuella toteuttaneet.
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Vähähaaran kotiseututalon julkisivu ja pohjapiirros

Vähähaaran kotiseututaloksi nimetty rakennus vihittiin juhlallisesti käyt-
töön 20.9.1987. Kotiseututalosta tuli vähähaaralaisen kylätoiminnan
ikoni, yhteisten merkitysten kuva. Talon valmistumisen jälkeen toiminta
laajeni uusille alueille ja uuteen mittakaavaan. Uudet tilat omalla kylällä
mahdollistivat uusien toimintojen aloittamisen sekä taloudellisen perus-
tan laajentamisen. Valmistuttuaan kotiseututalosta tuli kylätoimin-
nan uusi väline.

Vähähaaralaiset ovat toteuttaneet lukuisia hankkeita kylätoimin-
nan eri toimialoilla. Kotiseututalohanketta on syytä analysoida tarkem-
min, koska sillä on ollut poikkeuksellisen suuri merkitys vähähaa-
ralaiselle kylätoiminnalle. Sitä voi kutsua vähähaaralaisen kylätoi-
minnan strategiseksi avainhankkeeksi ensinnäkin siksi, että sen avulla
yhteistoiminta voitiin laajentaa uusille aloille. Hanke oli lisäksi niin
suuri, että se synnytti paljon uusia kontakteja ja sitoumuksia. Onkin
perusteltua kysyä,

miten vähähaaralaisen kylätoiminnan laajeneminen toteutui koti-
seututalon siirtyessä kylätoiminnan kudoksessa talkootyön kohteen
asemasta talkootyön välineen asemaan ?

Kun taloa rakennettiin 1985 -1987, se oli ensisijaisesti talkootyön koh-
teena. Siihen liittyen järjestettiin lukuisia talkootapahtumia. Koska
hankkeen toteuttaminen ei kuitenkaan ollut mahdollista kylän omin
resurssein, niitä piti hankkia ulkopuolelta. Näin rakentamisen kautta
syntyi myös uusia sitoumuksia. Tarvittiin ammattimaista osaamista,
eli rakentamiseen liittyvää erityistietämystä ja ammattitaitoa. Näin
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sitouduttiin yhteistyöhön eri alojen ammattilaisten kanssa. Toiseksi
hankkeen toteuttaminen edellytti rahoitusta, eli käytännössä pank-
kilainan ottamista. Taloa varten on otettu lainaa yhteensä noin 220
tuhatta markkaa. Kolmanneksi hankkeen myötä seura sitoutui raken-
nuttajana mitä moninaisimpiin sopimuksiin eri viranomaisten kanssa.
Kiinteistön omistajana seura vastaavasti joutui vastaamaan talon yl-
läpidosta.

Sitoumukset

osaaminen

rahoitus

sopimukset /
normit

EjJjEj

KOHTEENA

Kuvio 13 Sitoumukset kotiseututalon ollessa talkootyön kohteena

Valmistuttuaan 1987 kotiseututalosta alkoi yhä selvemmin tulla vähä-
haaralaisen talkootyön väline, jonka käyttöön seuran toimintojen mo-
nipuolistuminen ja talouden kasvu ovat suurelta osin perustuneet.
Käytännössä seuran käytöön saatiin 300 neliömetrin suuruinen mo-
nipuolisesti varustettu tila, jota voitiin käyttää sekä omien että vie-
raille järjestettävien tapahtumien paikkana.

omaa
tilaa

'omaa"
rahaa

Kotiseututalo

[cj}c

VÄLINEENÄ

Kuvio 14 Vähähaaran kotiseututalo talkootyön välineenä

Rakentamiseen sisältyi riskejä, mutta kyläläiset luottivat hankkeen
mahdollisuuksiin. Kotiseututalo oli investointi Vähähaaran tulevaisuu-
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teen. Avautuneet mahdollisuudet kantoivat vähähaaralaisen kylätoi-
minnan kasvun vuosiin. Olen kuitenkin edellä nimennyt tuon ajan
toisin: vuodet 1987 -1990 olivat vähähaaralaisen kylätoiminnan sisäisen
murroksen kautta. Perustelen tätä sillä, että kylätoiminnan laajenemi-
sesta huolimatta edellä kuvattu siirtymä loi kylätoiminnan kudok-
seen uusia, arvaamattomia sosiaalisia jännitteitä.

Edellä tuli jo esiin talkootyön määrällinen kasvu, joka johtui eri-
laisten kotiseututalolla ja sen ympäristössä järjestettyjen tilaisuuksien
määrän lisääntymisestä. Niistä suuri osa oli luonteeltaan kestitystä
sisältäviä juhlia, joissa ruokatarjoilun hoitivat pääasiassa seuran nai-
set. Kotiseututaloa markkinoitiin ja vuokrattiin esimerkiksi perhejuhlien
pitopaikaksi, johon sopimuksen mukaan liitettiin myös tarjoilua. Li-
säksi talo toimi kansalaisopiston opintoalana, josta kunta maksoi käytön
mukaista vuokraa. Kuvaamani siirtymä merkitsi kuitenkin myös sitä,
että vuosikymmenen lopulla syntyi tilanne, jossa kotiseututalo oli
talkootoimintaa koossa pitävänä strategisena kohteena "kulutettu lop-
puun". Kokonaisuudessaan sitä eivät voineet korvata monipuolisen
kylätoiminnan lukuisat pienemmät hankkeet.

Vähähaara-Seura on toiminut monilla kylätoimintaan vakiintu-
neilla sektoreilla. Palvelujen kehittäminen on merkinnyt lähinnä linja-
autovuorojen ja koululaiskuljetusten puolesta ponnistelemista, jos-
kin myös kotiseututalon voi lukea palveluhankkeeksi. Talo on niin
perinne-, kudonta-, rakennus- kuin muidenkin kansalaisopiston opinto-
piirien paikka. Se on soveltunut myös ulkopuolisten järjestäjien semi-
naari- ja koulutustapahtumiin. Eri muodoissa juuri perinnetyö on ol-
lut vähähaaralaisen kylätoiminnan pysyvä teema, ja se on merkin-
nyt niin rakennus-, työtapa-, ruoka-, käsityö- kuin juhlaperinteenkin
vaalimista. Virkistystoiminta on ollut niin liikuntaan kuin kulttuuriinkin
liittyvien retkien ja matkojen järjestämistä. Uusia asukkaita on hou-
kuteltu tonttimarkkinoinnilla. Tieoloja on saatu kohennettua aktiivi-
sella edunvalvonnalla viranomaisten suuntaan. Elinkeinoihin vaikut-
taminen on vaikeata ja vähähaarassakin se on tapahtunut pääsasiassa
välillisesti. Tämä on tarkoittanut yhteyksien ylläpitoa ja jatkuvaa uusien
mahdollisuuksien kartoittamista. Viime vuosina painopisteenä on ollut
matkailun edistäminen. Käytännön esimerkkinä voi mainita 1989 mat-
katoimiston kanssa yhteistyössä järjestetyn turistien maaseutukier-
roksen. Sen myötä noin tuhat neuvostoturistia tutustui maatalouteen,
vähähaaralaiseen kotiseututyöhön ja ruokaperinteeseen. Tämä toiminta
kuitenkin loppui vähähaaralaisten tahdosta riippumattomiin maailman-
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poliittisiin murroksiin. Muuta kansainvälistä väriä kotiseututalon tapah-
tumiin ovat tuoneet Irlannista, Englannista, Tansaniasta, Unkarista
ja Virosta tulleet vierailijat.

Koska vähähaaralaiselle kylätoiminnalle tyypillistä monipuoli-
suutta ei ole voitu tuottaa kylän omin voimavaroin, on palveluja jou-
duttu hankkimaan kylän ulkopuolelta. Näin kehittyvä kylätoiminta
on kytkeytynyt laajempaan vaihdannan kenttään sekä rahatalouteen.

Rahan käyttö

Rahaan sisäistyneen systeemisen luottamuksen myötä siitä on tullut
joustava ja käytetty hyödykkeiden vaihdon väline. Rahan käyttöön
liittyvät menettelytavat ovat tärkeä osa myös laajenevan talkootoi-
minnan sisäistä dynamiikkaa. Vähähaara-Seuran talous onkin siksi
syytä ottaa tarkemman tarkastelun kohteeksi. Muun yhdistystoiminnan
tapaan seura on kerännyt varoja: a) suoraan tai välillisesti talkootyöllä,
b) avustuksina tai c) lainaamalla. Alla olevissa laskelmissa seuran tuloksi
on määritelty oma varainhankinta ja avustukset.

Taulukko 17
Vähähaara-Seuran saamat avustukset (mk) indikaattori vuosina (1992 rahana)

Avustuksen antaja

Kunta
Lääninhallitus
Opetusministeriö
Seurakunta

1982

2171
2505

-

1985

3400
-
-

1989

3277
-

101700
1130

1992

3500
-

12500

Yhteensä mk 4676 3400 106107 16000

Osuus kaikista tuloista 11,2% 2,8% 45,4% 4,7%

Lähteet: Vähähaara-Seuran tuloslaskelmat 1982 -1992 (ks. myös liite 2)

Julkisen sektorin taloudellinen panostus vähäharalaiseen kylätoimin-
taan oli suurinta 1986 -1989 välisenä aikana. Tällä ajanjaksolla suora
tuki oli yhteensä 326 000 markkaa. Avustusten osuus kaikista tuloista
oli tuolloin 15-51 prosenttia. Avustuksilla oli ratkaiseva merkitys
toiminnan kannalta tärkeiden hankkeiden toteuttamisessa. Pääosin
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saadut varat suunnattiin kotiseututalon rakentamiseen. Seuraavina
kolmena vuotena avustusten osuus laski keskimäärin 13 % tasolle.
Aiemmin esittelemäni tutkimuksen (Mäki 1993) tuloksia tukee myös
Vähähaara-Seuran tapaus: oikeaan aikaan ja oikeaan kohteeseen tu-
leva julkinen panostus omatoimisesti toteutettaviin hankkeisiin tuottaa
hyvän panos-tuotos -suhteen. Ulkopuolisen panostuksen tukemana
seura onnistui laajentamaan myös omaa varainhankintaansa.

Taulukko 18
Vähähaara-Seuran varainhankinta (mk) indikaattorivuosina (1992 rahana)

Toimialue 1982 1985 1989 1992

Jäsenmaksut
Lahjoitukset
Arpajaiset
Lounaspalvelut
Muu palvelutoiminta
Vuokratuotot
Juhlat
Perinne- ja kotiseututyö
Ilmoitukset
Myyjäiset - 8366
Retket ja virkistys 14836 5143 1504 1964
Muut tuotot 155 3126 2577 79544

Yhteensä mk 37142 116975 127611 327092

3156
1320
3961
-
-
-
3714
-
-

9084
4556
31149
9734
16149

-
16368
3740
9560

10797
5446
4417
16006
21343
31012
9706
5311
19492

20030
23888
1840
33994
86471
15970
7068
36813
19510

Lähde: Vähähaara-Seuran tuloslaskelmat 1982 -1992 (ks. myös liite 2)

Seuran taloutta on rasittanut suuren rakennushankkeen toteuttami-
nen. Toisaalta on panostettu merkittävästi myös tiedottamiseen ja
varainhankintaan. Kun varsinaiseen toimintaan on pitkän ajan keski-
arvona kohdistettu vain kolmannes varoista, niin voi aiheellisesti kysyä,
miten talkootoiminta on voinut tässä tilanteessa kehittyä. Nähdäkseni
välittömien hyötyjen ollessa pieniä on välillisen hyötyjen odotusten
oltava vastaavasti suurempia. Juuri välillisten hyötyjen odotuksiin
liittyvä vähähaaralainen talkoohenki kantoi kylätoiminnan kudosta
aina 1980-luvun lopulle, jonka jälkeen se alkoi kuitenkin menettää
talkootoimintaa kantavaa voimaansa. Seuran menot (poisluettuna lai-
nanhoitokulut) ovat jakautuneet yhdentoista vuoden keskiarvona eri
kohteisiin seuraavasti:
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- toimitilat 37,6% - juhlat 11,3%
- tiedottaminen 13, 7 % - perinne- ja kotiseututyö 9,2 %
- varainhankinta 12,0 % - yleistoiminta 7,2 %

- virkistys ja retket 6, 3 %
- koulutus ja opiskelu 2, 7 %

Taulukosta 19 ilmenee, että seuran rahaliikenne on tarkasteltavana
aikana kasvanut noin kahdeksankertaiseksi. Tällainen kehitys koettelee
niin talkootoiminnan periaatteellista perustaa kuin myös kylätoiminnan
kudoksen luottamuksen suhteita. Laajenevien ulkoisten sitoumusten
ja sisäisten velvollisuuksien myötä talkootoiminnan joustavuus vaa-
rantuu ja pahimmassa tapauksessa työn ilo katoaa. Koetukselle jou-
tuvat niin vapaaehtoisuuden, tapauskohtaisuuden, palkattomuuden
kuin ylläpitävyydenkin periaatteet. Vaarana on, että yhteisistä hank-
keista tulee raskaiksi koettuja velvollisuuksia.

Taulukko 19
Vähähaara-Seuran tulot ja menot indikaattori vuosilta (1992 rahana)

1982 = 100

TULOT

MENOT

1982

100

100

1985

287

139

1989

558

397

1992

820

780

Lähteet: Vähähaara-Seuran tuloslaskelmat 1982 -1992 (ks. myös liite 2)

Talkootyöstä voi siis tapauksen osoittamalla tavalla saada myös rahal-
lista korvausta. Ongelmana ei niinkään ole itse raha, vaan sen käyttö.
Erityisesti taloudellisen toiminnan vilkastumisen seurauksia onkin
syytä tarkastella lähemmin. Lähtökohta on selvä: talkoilla tekemisestä
ei saa palkkaa. Välittömän hyödyn on oltava yhteinen ja oikeuden-
mukaisesti jaettavissa. Kuvaamassani tilanteessa kuitenkin juuri välil-
listen hyötyjen odotukset saivat suuremman merkityksen. Tämä tilanne
loi väistämättä erityisiä jännitteitä talkootyön mielekkyyden tulkin-
taan: miten kyläläiset voivat tietää, miten heidän talkoopanoksensa
tullaan käyttämään? Jos ihmisten luottamus tällaisen tulevaisuudessa
toteutuvan hyödyn mahdollisuudesta alkaa heiketä, myös heidän mo-
tivaationsa osallistua heikkenee. Oman lisänsä Vähähaara-Seuran tilan-
teeseen luo se, että monimuotoiseen toimintaan alkoi tulla henkilöitä,
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jotka saivat tekemästään työstä korvauksen tai jopa palkkaa. Tässä
suhteessa ratkaiseva askel otettiinkin 1992, jolloin seuralle palkattiin
(työllisyysvaroin) työntekijä.

Kaikkiaan talkootyön palkkioperusteista sopiminen on erittäin
tärkeä kysymys talkootoiminnassa. Tässä suhteessa yhteisesti hyväk-
syttyjen sääntöjen pitää olla selkeät. Kaikenlaiseen yhteisten varojen
hallintaan liittyvän toiminnan tulisi olla tarkasti ja avoimesti hoidet-
tua. Tästä huomautettiin aikoinaan myös nuorisoseurojen aktiiveja:

" Kaikessa yhteistoiminnassa, jossa yhteisiä varoja käytellään, on tilinteko
yhteisistä varoista keskinäisen luottamuksen ensimmäinen ehto. "

Alkio 1923,101

Vähähaara-Seurassa taloutta on hoidettu aktiivisen avoimesti. Seu-
ran tilinpäätös ja tase julkaistaan ymmärrettävästi eriteltynä seuran
vuosikirjassa, joka toimitetaan eri sidosryhmille. Varojen käyttö on
näin tullut kaikkien seuran kanssa yhteistyössä mukana olleiden tahojen
tietoon. Tämä on osaltaan luonut luottamuksen suhteita myös laa-
jemmin. Talkootoimintaan liittyvän rahan käytössä pidemmän päälle
ainoa mahdollinen tie onkin reilun pelin strategia.

" Siis jokaisen, joka tavalla tai toisella joutuu vaivottelemaan seuran asi-
oissa, m.m. iltaman toimeenpanemisessa, älköön alentako työnsä arvoa sillä,
että antaa tuloista ja menoista vaillinaisen tilin. Tässäkin on muistaminen:
yhteisten varojen hallinnosta aina tarkka tili, ei mitään saa jäädä hämäräksi.
Siten hankitaan ihmisille luottamus valistusharrastuksille ja harrastajille.
Ei saa odottaa, että joku tiliä vaatii, tulee tehdä tili jo paljon ennen, pelkän
periaatteen vuoksi, kunnioittaen seuratoverien siveellistä oikeutta saada
tili."

Alkio 1923,111

Mikäli rahaa siis käytetään kylätoiminnan välineenä, sen käytöstä on
sovittava talkootoiminnan periaatteisiin soveltuvat menettelytavat.
Laajeneva talous ja yhdistysten käytössä olevat varat luovat toisaalta
uusia myönteisiä mahdollisuuksia laajentaa toimintaa ja tehdä omia
päätöksiä. Toisaalta raha tekee mahdolliseksi sen, että koettu hyöty
irtautuu käytännön tekemisestä. Yhteinen hyöty tulee vaikeammin
havaittavaksi, ja yksittäiset tekemiset muuttuvat varoiksi seuran kas-
saan. Laajeneva talous edellyttääkin aina päätöksentekoa siitä, mi-
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ten varat tulisi (oikein) käyttää. Tämä oikeudenmukaisen jakamisen
ongelma on laajenevan kylätoiminnan rahan käytön väistämätön seu-
raus. Sen jättäminen vaille ratkaisua on tehokkaimpia tapoja ohjata
talkootoiminta supistuvan kehityksen tielle.

Julkisuuskuvan rakentaminen

Paikallisella kylätoiminnalla on omat kerronnan muotonsa. Tekstejä
voimallisemmin kerronnan käytäntöä kantaa kuitenkin puhe, yhteistoi-
minnan merkitysten jatkuva uusintaminen sosiaalisissa tilanteissa.
Virallisilla kokouksilla on oma asemansa, mutta kerronnan käytän-
nön kannalta tärkeämpiä kanssakäymisen tilanteita ovat esimerkiksi
talkootapahtumat. Kylätoiminnan mielikuvakudoksen ylläpitäminen
on jatkuva tehtävä, kylätoiminnasta puhuminen on sen olemassaolon
edellytys.

Vähähaaralaista kerrontaa on kuitenkin tietoisesti rakennettu
myös tekstuaalisen käytännön kautta. Tiedotus on ollut tärkeä toiminto
alusta lähtien ja siihen on myös taloudellisesti panostettu. Vuonna
1985 perustettiin tiedottamisesta vastaava jaosto. Tämän jälkeen kaikista
menoista on vuosittain keskimäärin 14 % mennyt tiedottamiseen. Tar-
koituksena on ollut luoda avoimuuden ilmapiiriä sekä varsinaisen
organisaation että jäsenistön suuntaan, mutta toisaalta tietoisesti ra-
kentaa myös vähähaaralaisen kylätoiminnan julkisuuskuvaa.

Tärkeä väline kylän toiminnasta tiedottamisessa on vuosikirja.
Siihen kerätään kuvaukset tapahtumista mahdollisimman tarkasti ja
kokonaisvaltaisesti. Parhaimmillaan kirjassa on ollut jopa 152 sivua.
Vuosikirjojen kerronnan tyyli on neutraalin asiallinen. Aineisto koostuu
eri kirjoittajien tilaisuuksissa pitämistä esityksistä, jaostojen toimin-
nan kuvauksista sekä seuran organisaation ja talouden esittelystä. Vä-
hähaaralainen kylätoiminta piirtyy myönteiseen maisemaan. Toimin-
nasta saa kirjan perusteella hyvän kuvan. Vuosikirja lähetetään laa-
jan jäsenistön lisäksi maksutta niille henkilöille ja organisaatioille, joiden
kanssa on vuoden aikana oltu tekemisissä. Monien ulkopuolisten sym-
patisoijien kohdalla se jääkin ainoaksi kosketukseksi vähähaaralaiseen
kylätoimintaan. Jäsenistön keskuudessa vuosikirja on otettu myöntei-
sesti vastaan, mikä on osaltaan vaikuttanut seuran saamaan tukeen.
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Vuosikirjan kautta tapahtuva tiedottaminen on kuitenkin jälkikäteen
tapahtuvaa, eräänlaista toimintakertomuksen luonteista dokumen-
tointia. Ajantasaisempia ja julkisuuskuvan kannalta tärkeämpiä tie-
dottamisen välineitä ovat eri mediat. Vähähaarasta on tehty lyhyt te-
levisiodokumentti ja eri tapahtumien yhteydessä on tehty useita jut-
tuja paikallisradioon. Ylivoimaisesti käytetyimpiä medioita ovat kui-
tenkin olleet sanomalehdet.

Lehdistön kautta syntyvän julkisuuskuvan tarkemman analyy-
sin teki mahdolliseksi seuran lehtileikekokoelma, johon on kerätty
Vähähaaraa, vähähaaralaisia ja vähähaaralaista kylätoimintaa koskevat
sanomalehtikirjoitukset. Leikekansioihin järjestettyä kokoelmaa voi
pitää kokonaisuutena kattavana. Luonnollisesti joitakin yksittäisiä jut-
tuja on voinut jäädä kyläläisiltäkin huomaamatta, joskin aktiivisesti
omasta kylästä tapahtuvaa kirjoittelua seuraavilta ei moni juttu pääse
ohi. Lisäksi kokoelmaa ylläpitämään ja täydentämään valitaan vuo-
sittain lehtileikekansion hoitaja.

Vähähaaralaisen kylätoiminnan julkisuuskuvan hahmottamiseksi
poimin kyseisestä kokoelmasta vuosilta 1981 -1992 erityisesti kylä-
toimintaa käsittelevät lehtijutut. Lehtijuttu tarkoittaa tässä aineistossa
lyhyttä tai pitkää, kohdettaan kerronnallisesti kuvailevaa tekstiä. Näin
esimerkiksi seurapalstan ilmoitukset eivät ole mukana aineistossa.
Kahdentoista vuoden ajalta vähähaaralaista kylätoimintaa kuvaava
aineisto sisältää yhteensä 314 juttua, josta muodostuu tekstiä kaikki-
aan 30 428 palstasenttimetriä (pcm). Lisäksi

- juttuja julkaistiin keskimäärin 26 kappaletta vuodessa.
- juttujen keskikoko on 97 pcm.
- isoja (yli 100 pcm) juttuja on yhteensä 125 (40% kaikista jutuista).
- kuvallisia juttuja on yhteensä 201 (64%).
- jutuista 71% on kolmen paikallislehden juttuja (69% palstasenteistä).
- Vähähaara, Vähähaara-Seura tai vähähaaralaiset mainitaan 207 jutun otsikossa

(66%).
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Taulukko 20
Vähähaaralaista kylätoimintaa koskevat jutut lehdissä indikaattorivuosina ja yh-
teensä vuosina 1981 -1992

Lehti juttuja kpl 1982 1985 1989 1992 Yhteensä
1981-1992

Tyrvään Sanomat 8 12 13 11 119
Lauttakylä 3 9 6 9 7 7
Alueviesti - 2 3 7 28
Satakunnan Kansa 1 4 4 2 3 2
Lalli 2 2 2 - 11
Aamulehti - 1 1 3 1 5
Turun Sanomat l - 3 l 14
Maaseudun tulevaisuus - - 2 l 6
Helsingin sanomat - l l - 2
Muut (8) lehteä - - l - 10

Yhteensä 15 31 36 34 314

Lähde: Vähähaara-Seuran lehtileikekokoelma

Sanomalehtijuttu on tietyllä (ammattimaisella) tavalla tuotettu represen-
taatio, kylätoiminnan eräs kuva. Se on itsenäinen teksti, jota mahdolli-
sesti myös erilaisin tyylikeinoin ja valokuvin voimistetaan. Julkisuus-
kuva on siis samanaikaisesti sekä tietoisesti luotu että kyläläisten ta-
voittamattomissa elävä ilmiö. Kylätoiminnan välineenä lehdistökuva
ei koskaan voi olla täysin kyläläisten hallinnassa. Kyläläiset voivat
tietoisesti valita tiedottamisen tapansa mutta eivät sitä, miten esitet-
tyä kuvaa tulkitaan. Tästä tekstin autonomisuudesta nousee myös
mielenkiintoisia uusia jännitteitä.

Vähähaaralaisen kylätoiminnan käytäntö on sekä meidän että
muiden tulkintojen kohteena, jolloin myös keskenään ristiriitaisille
käsityksille avautuu monia luonnollisia mahdollisuuksia. Myös "mei-
dän tulkinnat" ovat erilaisia: kylätoiminta-aktiivin tulkinta voi olla
toinen kuin sympatisoijan. Kuviossa 15 esitettyjen suhteiden arviointi
olisi sinänsä laaja tutkimustehtävä. Tarkastelen seuraavassa vain joitakin
aineiston perusteella tutkijan luennan kautta hahmottuvia julkisuus-
kuvan pääpiirteitä.
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Kuvio 15 Meidän ja muiden mielikuvat vähähaaralaisesta kylätoiminnasta

Ensinnäkin sanomalehdistä välittyvä kuva vähähaaralaisesta kylätoi-
minnasta on hyvin myönteisesti virittynyt. Kielteisiä tai kriittisiä jut-
tuja ei aineistossa ole. Eräänlaisiksi juttujen päätyypeiksi nousevat
puhtaan informatiiviset, neutraalin kuvailevat ja myönteisen kerto-
vat jutut. Ensin mainitut ovat tyylillisesti niukkoja tiedonantoja. Neut-
raalin kuvailevissa jutuissa tapahtumia kuvataan yksinkertaisin muo-
doin ja arvottamatta. Myönteisesti kertoviin juttuihin vastaavasti sisältyy
kerronnallista rehevyyttä ja niistä näkyy selvemmin toimittajan myön-
teinen suhtautuminen kylätoimintaan. Kyseiset jutut ovat isompia
ja sisältävät yleensä myös yhden tai useampia kuvia.

Kokonaisuutena kirjoitukset pääpiirteisesti vastaavat kylätoimin-
nan käytäntöä. Tämä johtuu nähdäkseni pääasiassa juttujen tekemi-
sen tavasta. Lähes kaikki jutut tehdään jostakin talkootapahtumasta
tai hankkeesta. Näin jutut tavoittavat juuri kylätoiminnan näkyvän
käytännön. Niin sanottu analyyttinen journalismi ei tämän aineiston
perusteella tulkittuna työstä kylätoiminnan kaltaisia ilmiöitä. Sanoma-
lehtien sivuilla elää pelkistetysti hyvä kylätoiminta. Tässä on myös
eräs ristiriidan kokemisen mahdollisuus, kun kyläläisten mielikuvat
ja julkisuuskuva eivät vastaa toisiaan. Juttujen välittämä kuva ei ole
sinänsä "väärä" vaan kyläläiset yksinkertaisesti tietävät "enemmän".
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Toimittajalle jutun tekeminen on työtä, mutta myös valitsemista. Va-
litsemalla jutun kohteet hän ottaa kantaa. Samalla hän on mukana
kylätoiminnan kerronnan luomisessa. Esimerkiksi paikallislehden toi-
mittaja voi ottaa kantaa kylätoiminnan puolesta kirjoittamalla ahke-
rasti siihen liittyvistä asioista. Myönteinen asenne myös näkyy juttujen
laadullisessa virityksessä. Kriittiset kirjoittajat eivät yksinkertaisesti
tule paikalle. Toisin sanoen jutun kirjoittamiseen sisältyy "pieni poliit-
tinen teko" kylätoiminnan puolesta. Toimittaja voi halutessaan nos-
taa kylätoiminnan imagoa myös kerronnallisilla keinoilla. Esimerkiksi
valokuvien käyttö vahvistaa juttua, joskin samalla myös väistämättä
henkilöi.

Vähähaaralaisen kylätoiminnan julkisuuskuvaa on rakennettu
tietoisesti ja pitkäjänteisesti. Lehdistö on suhtautunut kylätoimintaan
myönteisesti ja osaltaan luonut paikallista kylätoiminnan kerrontaa.
Lukijoiden tietämys kylästä, kyläläisistä ja kylätoiminnasta syntyy
tiedon toistuvan välittämisen kautta. Tällöin juuri paikallislehtien mer-
kitys julkisuuskuvan muodostamisessa korostuu. Vähähaaralaista ky-
lätoimintaa käsittelevistä jutuista 71% on ollut paikallislehdissä. Aa-
mulehden, Turun Sanomien, Helsingin Sanomien ja Maaseudun tu-
levaisuuden yhteenlaskettu osuus jutuista on ollut 11% ja palstatilasta
13%. Näissä valtalehdissä Vähähaara on vain yksi väläys, joka hävi-
ää nopeasti jatkuvaan uutisten valtavirtaan. Vaikka Vähähaara sai-
kin Vuoden kylä -valinnan myötä 1989 myös valtakunnallista julki-
suutta, sen tunnettavuus on kaikkiaan hyvin paikallista.

Yksittäisistä puheenvuoroista päätellen kyläläisten suhtautuminen
julkisuuteen ei varsinkaan alussa ollut pelkästään myönteistä. Samojen
henkilöiden esilläolo ja näkyminen lehtien sivuilla ärsytti joitakin kylä-
läisiä: meidän tekemä toiminta näytti kuvissa personoituvan liiaksi.
Edellä esitellyn aineiston perusteella on kuitenkin todettava, että ju-
tuissa henkilöt jäävät pääsääntöisesti taustalle. Vähähaaralaiselle kylä-
toiminnalle ei ole luotu sankarihahmoja. Toisaalta vuosien myötä jul-
kisuuteen on jo totuttu, ja siihen suhtaudutaan nykyään yksinkertai-
sesti yhtenä osana kylätoimintaa.

Vähähaara-Seuralla on hyvä maine. Sen varaan on voitu myös
rakentaa yhteistyösuhteita. Esimerkiksi kotiseututalon markkinointi
nojaa tähän tietoisuuteen. Kyse ei ole enää mistä tahansa kylästä tai
porukasta, vaan "siitä tietystä ja tiedetystä". Erilaisten hankkeiden
edistämisen kannalta tärkeitä ovat myös ne mielikuvat, joita eri tahojen
päätöksentekijöillä ja "portinvartijoilla" on vähähaaralaisesta kylätoi-
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minnasta. Osaltaan julkisuuskuva on vaikuttanut myös kyläläisten
ja muiden ihmisten arkipäiväisiin suhteisiin. Paikallisesti vähähaa-
ralaiset tunnetaan "sellaisina aktiivisina ihmisinä7', jotenkin erilaisina
kuin muut. Vaikka kyläläisten on itse ehkä vaikeata ymmärtää ulko-
puolisten suhtautumista, he eivät voi mitään sille, että vähähaaralaisiin
kohdistuu tiettyjä odotuksia - varmasti myös kunnioitusta.

Vähähaaralaisen kylätoiminnan kehitys ja vaikean valinnan pakko

Vähähaaralainen kylätoiminta on kulkenut laajenevan kehityksen tietä
koko 1980-luvun. Perinnetyö eri muotoineen on ollut kylätoiminnan
kantava teema. Vähähaaralaisten vahvin osaamisen alue liittyykin
juuri perinnetietoihin ja -taitoihin. Edelleen kylätoiminnan vahvuutena
on pitkälle erikoistunut mutta joustavasti toimiva organisaatio. Seu-
ran talous on kunnossa ja velkaa vähän. Kyläläisten oman arvion mu-
kaan tärkein saavutus on kotiseututalo. Se on pidettävä toimintakun-
nossa, sillä talo luo hyvät puitteet kylän harrastus- ja kulttuuripalvelujen
tuottamiselle sekä elinkeinotoiminnan kehittämiselle. (Väti-93 -aineisto)

Vähähaara-Seuran kehityksestä on erotettavissa kolme strategi-
sesti merkittävää käännettä: 1) 1985 päätös kotiseututalon rakenta-
misesta, eli kyläläisten sanoin "oman kultahipun" löytäminen, 2) 1987
mainitun strategisen avainhankkeen aseman siirtymä kohteesta väli-
neeksi ja 3) 1990 kylätoiminnan mielikuvakudoksen haurastumisesta
seurannut vähähaaralaisen talkoohengen kriisi.

Kaksi ensin mainittua murrosta vähähaaralaiset hallitsivat taita-
vasti ja vuodet 1987 - 1990 olivat voimakkaan laajenemisen aikaa.
Uudet toiminnot haastoivat kuitenkin uusiin riskeihin ja toisenlai-
seen aktiivisuuteen. Talkootoiminnan sisäistä kudosta koetteli suuren-
tunut työmäärä. Kolmanteen murroskohtaan tultiin ehkä liiankin nope-
asti. Uudet ratkaisut talkootyön organisoinnista tulivat ajankohtaisiksi.
Jaksoa 1991 -1992 voikin nimittää uuden etsinnän ajaksi.
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Taulukko 21
Vähähaara-Seuran talkootyön kehityspiirteitä eri mittarein indeksoituina
(1982 = 100)

Indikaattorivuodet 1982 1985 1989 1992

Talkootyön rakenne

Organisaationkoko, 100 216 284 260
jaostojen määrä ja 100 200 225 250
naisten suhteellinen osuus 100 150 168 153

Talkootyön arvo rahassa

Seuran tulot 100 287 558 820

Talkootyön julkisuuskuva

Kylätoiminnasta kertovien
lehtijuttujen laajuus (pcm) 100 181 301 230

Kylätoiminnan ongelmat on kuitenkin tunnistettu ja niihin on myös
etsitty ratkaisuja. Näihin pyrkimyksiin liittyivät myös tekemämme
ryhmätyöt, joiden tarkoituksena oli löytää ratkaisuja muodostuneeseen
tilanteeseen. Yhtä mieltä oltiin siitä, että tavalla tai toisella uusi tie
olisi löydettävä. Vähähaaran kylätoiminnan nykytilaa ja kehittämi-
sen suuntia pohdittiin ryhmätöiden muodossa kahdessa kotiseutu-
talolla pidetyssä tilaisuudessa (31.3.93 ja 13.4.93). Työskentelyn tulok-
seksi saatiin seuraava talkootoirninnan nykytilan kartoitus. Kommentit
perustuvat tilannearvioinneista tekemiini tiivistelmiin (Väti-93).

1. Vähähaaran kylätoiminnan tämänhetkisen tilan kriittisimmät kohdat
liittyvät siihen, että aktiivisesti toimivia on liian vähän suhteessa laajen-
tuneisiin toimintoihin. Talkootoiminta on eri syistä jäänyt vähemmille
harteille. Tästä syystä toiminta on monen mielestä käytännössä nyt
raskasta raatamista, eikä iloista yhdessäoloa.

2. Ihmiset tarvitsevat jonkun konkreettisen, mieleisen ja ehkä myös
uuden tavoitteen. Silloin lähdetään myös helpommin talkoisiin. Alkuin-
nostuksen hiipuminen ja mm. talon rakentamisen tavoitteen toteutumi-
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nen on osaltaan heikentänyt innostusta. On havaittavissa jonkinlaista
väsymistä, uutuuden viehätys on kadonnut. Kaikkiaan kyseiseen asiaan
on monia syitä. Myös aktiivien määrä on vuosien aikana vähenty-
nyt luonnollisen poistuman kautta, eikä uusia ihmisiä ole saatu heitä
korvaamaan.

3. Uusia ihmisiä ja nuorempaa väkeä pitäisi saada mukaan toiminta-
tapoja uusimalla. Kaikki eivät voi sitoutua toimintaan samassa mää-
rin. Ratkaisuna olisi henkilökohtainen yhteydenpito ja lyhyitä toimek-
siantoja nuorempia kiinnostavista asioista. Uusia ihmisiä on kuiten-
kin vaikeata saada mukaan. Nuoret mukaan uusilla ideoilla ja nuor-
ten omilla toimintamuodoilla. He kaipaisivat erilaista toimintaa, eikä
kaikkia kiinnosta esimerkiksi perinnetyö.

4. Talkootyön määrää on supistettava ja talkootyön hauskuus on palau-
tettava. Toiminta sellaiseksi, että se on mielekästä, eikä tule sellaista
tunnetta, että on pakko tulla. Olisi selvitettävä, mitkä toimintamuo-
dot kiinnostavat ja innostavat kyläläisiä sekä kehitettävä organisaa-
tiota niitä vastaavaksi.

5. Osa toiminnoista on organisoitava uudelleen. Liiketoiminnan luon-
teinen toiminta olisi hoidettava eri tavalla. Olisi sovittava tehtävien
jakamisesta niin, ettei tule kateutta siitä, että joku hyötyy muiden kustan-
nuksella.

Vähähaaralainen kylätoiminta on siis kehittynyt vaiheeseen, jossa tar-
vitaan periaatteellisia ratkaisuja talkootyön ja muun työn välisen suh-
teen järjestämiseksi. Kyse on erityisesti taloudellista tulosta tuotta-
van toiminnan järjestämisestä uudenlaisiin muotoihin. Kyläläiset ovat
kyllä etsineet ratkaisuja, mutta siirtymä yritystoiminnan muotoihin
on tuntunut vaikealta. Esillä on ollut ajatuksia liiketoiminnan yhtiöit-
tämisestä sekä osuuskunnan perustamisesta. Mahdollisia ratkaisuja
on etsitty, mutta ongelmaa ei vielä ole ratkaistu.

Kyläläiset arvioivat itse, että yhteishenki on edelleen hyvä mutta
helpommin säröilevä (Väti-93). Tulkintani mukaan vähähaaralainen
kylätoiminta on kehittynyt niin, että talkootyö ei enää aidosti riitä
kantamaan kylätoiminnan kudosta. Tästä syystä Vähähaarassa on jo
osittain siirrytty palkkatyön alueelle. Kotiseututalolla työskenteli 1992
kaksi määräaikaisesti työllisyysvaroin palkattua työntekijää. Edessä
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on vaikea mutta välttämätön valinta, joka koskettelee talkootoiminnan
moraalista perustaa. On löydettävä ratkaisu esimerkiksi siihen, mi-
ten talkootyön ja palkkatyön suhde järjestetään talkootoiminnan pe-
riaatteita kunnioittaen.

RAMSOOLAINEN TALKOOHENKI

Vesilahti on 3200 asukkaan kunta Pirkanmaalla. Rämsöön kylä sijaitsee
kunnan luoteiskulmassa käsittäen Ahtialan koulupiirin. Asutus on
hajautunut pienen Suonojärven ympäristöön sekä noin kymmenen
kilometrin matkalle paikallistien varteen. Peruspalveluista ovat jäljellä
kauppa ja peruskoulun ala-aste. Toinen kauppa lopetettiin joulukuussa
ja posti lokakuussa 1991. Varsinaista kyläkeskusta ei ole, joskin erään-
laiseksi toiminnalliseksi keskukseksi mielletään koulun ja kesäteat-
terin ympäristö. Matkaa Rämsööstä on Narvan taajamaan noin 14 ja
Vesilahden kuntakeskukseen 26 kilometriä.

Rämsöön kyläkerho perustettiin VVesilahti-Seuran alaosastoksi
helmikuussa 1979. Toiminnan laajentumisen takia kyläkerho rekiste-
röintiin 1992. Kyläkerho toimii 222 asukkaan (1993) koulupiirin alu-
eella. Lokakuussa -94 kyläkerholla oli virallisesti 100 jäsentä. Kyläkerhon
lisäksi kylällä toimivat edelleen 1933 perustettu Rämsöön Urheilijat
sekä 1949 aloittanut Pienviljelijäyhdistys. Jälkimmäinen muutti nimensä
1993 Rämsöön maa- ja kotitalousseuraksi. Näkyvin osa urheiluseuran
toimintaa ovat kesäisin järjestettävät tanssit seurantalolla. Maa- ja kotita-
lousseura vastaavasti aloitti vuosi sitten rämsööläisten tuotteiden ilta-
torin pitämisen.

Maaseudun yleisemmät muutostrendit ovat koskettaneet myös
Rämsöötä. Merkittävä rakennemuutos läpikäytiin 1980-luvulla. Vuonna
1982 asukkaita oli 233, ja alhaisimmillaan väkiluku oli kuusi vuotta
myöhemmin, jolloin rämsööläisiä oli 200. Viime vuosina asukasluku
on hieman kasvanut. Vuosien 1982 -1993 väestörakenteen muutok-
sen voi tiivistää muutamaan keskeiseen huomioon. Ensinnäkin nuoria
on selvästi enemmän. Kun 1982 alle 36-vuotiaita oli 32% väestöstä,
niin 1993 heitä oli 45%. Alle kouluikäisten lasten määrä on kyseisenä
aikana viisinkertaistunut. Rämsöössä on väki myös vaihtunut. Vuosina
1980 -1992 kylän väestötappio (muuttaneet ja kuolleet) on ollut kaik-

179



kiaan 148 henkeä. Samaan aikaan kylään kuitenkin muutti 90 henkeä,
jolloin myös kylän ikärakenne nuorentui ratkaisevasti. (Rämsöön kylä-
kerho 1994,29)

Myös Rämsöön elinkeinorakenne on muuttunut selvästi. Alkutuo-
tannossa toimivien osuus oli 1982 50% työvoimasta, mutta vuoden
1993 alussa heidän osuutensa oli enää 25%. Maanviljelijöiden ja emän-
tien määrä on laskenut 64:sta 25:een henkilöön. Lypsykarjatilojen määrä
on laskenut kahdestakymmenestäneljästä kolmeen. Vuoden 1993 alussa
oli lisäksi neljä lihakarjatilaa. Kylässä on myös jonkin verran pienimuo-
toista yritystoimintaa, kuljetusyrityksiä sekä konepajatoimintaa, (emt.)

Kyläkerho kehittyi/ tarinapöytäkirjasta pöytäkirjan aikaan

Kyläkerhon suhde VVesilahti-Seuraan on ollut lähinnä muodollinen.
Kyläkerho on toiminut joustavin, mutta yhteisesti hyväksytyin muodoin
hyvin itsenäisesti. Vanhojen sääntöjen mukaan kyläkerholle tuli valita
kylätoimikunta. Vapaamuotoisena toimintaryhmänä sen rooliksi muo-
dostui alusta lähtien erilaisten yleishyödyllisten hankkeiden järjestämi-
nen. Kyläkerholla on toimintansa aikana ollut neljä eri puheenjohta-
jaa, kaksi naista ja kaksi miestä.

Kyläkerhon vakiintunut toimintamuoto on kyläkokousten järjestä-
minen. Yleinen, kaikille avoin kokous pidetään 10-11 kertaa vuodessa.
Heinäkuu on yhteisesti sovittu välikuukaudeksi. Yleensä kokoonnutaan
jonkun kyläläisen kotona, joskus taas koululla tai vastaavassa yhteisessä
paikassa. Kyläkokouksissa käy kyläläisiä lapsista eläkeläisiin.

Kokoukset olivat varsinkin 1980-luvulla ennen kaikkea yhteisiä
keskustelutilaisuuksia. Siellä tavattiin naapureita ja kerrottiin kuu-
lumisia. Käytännössä kokousten osanottajat muodostivat myös ker-
hon jäsenistön. Kokouksista tehtiin vapaamuotoiset tarinapöytäkirjat.
Tarinapöytäkirjan laatiminen koetteli sihteerin taitoja, kun vapaamuo-
toisena etenevän keskustelun keskeiset asiat piti kirjata ylös. Edelli-
sen kokouksen teksti oli tapana lukea aina kokouksen alussa. Tarinapöy-
täkirjojen elävä kerronta ilmentää kokousten ilmapiiriä, jossa myös
huumorilla oli usein tärkeä osansa.
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Taulukko 22 Rämsöön kyläkerhon yleisten kuukausikokousten osanottajamääriä

Vuosi 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992

Kokouksia kpl 10 10 10 10 11 11 10

Osanottajamäärä
keskimäärin 38 41 31 28 35 37 31

Vaihteluväli 31-47 29-65 23-37 19-38 23-42 17-48 22-57

Lähde: Rämsöön kyläkerhon pöytäkirjat 1980 -1992

Vuosien myötä kyläkokousten osanottajamäärät ovat pysyneet korkei-
na, joskin kiinnostus vaihtelee kokouskohtaisesti (taulukko 22). Vuodes-
ta 1993 näihin päiviin yleisten kokousten osanottajamäärä on ollut
keskimäärin 30 henkeä. Tehtävien monipuolistumisen myötä kokouk-
sissa käsiteltävien asioiden määrä on kuitenkin viime vuosina kasvanut.
Toimintamuodot virallistuivat rekisteröinnin (1992) jälkeen, joskaan
eivät ulkoisesti ratkaisevasti muuttaneet kokouskäytäntöä. Kokouksiin
on 1990-luvulla kuitenkin tullut tiettyä rutiinia. Kuvatun siirtymän
myötä tarinapöytäkirjastakin on tullut vain pöytäkirja. Aiemmin persoo-
niin kiinnittyneen ja vivahteikkaana polveilleen keskustelun sijaan
pöytäkirjaan tallennetaan nykyään lähinnä vain käsitellyt asiat ja päätök-
set.

Rämsööläinen kylätoiminnan kudos onkin vuosikymmenen vaih-
teessa kehittynyt uudelle tasolle. Aivan viime vuosina myös seuran
taloudellinen toiminta on laajentunut. Viime tilikaudella (1993) tulopuo-
lelle kertyi jo 146 000 markkaa. Rekisteröimispäätökseen vaikuttikin
eniten juuri se, että toiminnan myötä laajentuneen talouden hallinto
haluttiin virallistaa. Myös kyläkerhon sisäinen työnjako on muuttu-
nut. Johtokunnan lisäksi talkootyötä tehdään eri toirnintoihin nimetyissä
toimikunnissa ja projektiryhmissä. Johtokunnan ja erityisesti puheen-
johtajan keskeisenä tehtävänä on suhteellisen itsenäisesti toimivien
toirnintaryhmien työskentelyn koordinointi. Kylätoiminnan kudos on-
kin työnjaollisesti kehittynyt samansuuntaisesti kuin Vähähaarassa.

Rämsööläiset ovat toimineet monin tavoin kylän elinvoimaisuuden
puolesta. Toiminta on koostunut pienistä hankkeista suurempiin pro-
jekteihin. Kokonaisuutta on hahmoteltu mm. kahdessa kyläsuunnitel-
massa, jotka kuvaavat kattavasti rämsööläisen kylätoiminnan alaa.
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Vasta valmistuneessa kyläsuunnitelmassa kehittämisen painopisteiksi
asetettiin nuorten viihtyvyys, uudet työmahdollisuudet kylällä, luon-
non- ja kulttuuriympäristön säilyttäminen, lievän itsehallinnon ke-
hittäminen, koulun säilymisen turvaaminen, kulttuuritarjonnan yllä-
pitäminen, kylän markkinointi sekä tiestön kohentaminen (Rämsöön
kyläkäsikirja 1994).

Rämsööläisten talkootoiminnan näkyvin tuote ovat neljänä ke-
sänä peräkkäin järjestetyt Koivan Teknolokian Päivät. Kyseessä on mo-
nipuolinen koko perheen kesätapahtuma, jonka kantavana ajatuksena
on esitellä entisaikojen työkoneita, tekniikkaa ja työtapoja. Tarkoitus
on tarjota kävijöille kokonaisvaltainen elämys: vieras voi nähdä toimivia
koneita ja niiden käyttäjiä, haistaa petrolin, öljyn ja savun tuoksun
sekä kuulla vanhan kaluston paukkeen. Koneiden ympärillä esittäy-
tyy rämsööläinen osaaminen erilaisten tuotteiden tarjonnan kautta
myös nykymuodossaan. Kesällä -94 kaksipäiväisessä tapahtumassa
kävi 3600 vierasta.

Kyseinen tapahtuma on ollut talkootoiminnan kohteena kyläläisiä
yhdistävä ja monien ihmisten työpanoksen vaativa ponnistus. Se on
myös taloudellista tulosta tuottava hanke, ja sellaisena saamassa myös
välineellisemmän aseman. Kasvaneen rahankäytön myötä myös räm-
sööläiset ovat joutuneet uusien, talkootoiminnan perusteita koske-
vien kysymysten äärelle. Rahan käyttöön liittyvistä ongelmista on-
kin pyritty tekemään yhteisesti hyväksyttävät ratkaisut.

Rämsööläisen kylätoiminnan osalta tutkimuksen tuli kuitenkin ta-
voitteiden mukaisesti tarkentua talkoohengen tarkasteluun. Keskitynkin
seuraavassa erityisesti siihen liittyvän, kyläläisten kanssa tekemäni
yhteistyön esittelyyn ja tuloksiin. Käytän seuraavassa tarkastelun koh-
teesta nimitystä yhteishenki siksi, että käytimme kyseistä nimitystä
myös ryhmäkeskusteluissa.

Yhteishengestä puhuminen sen käsittelyn välineenä

Yhteishengen teemaa lähestyttiin Rämsöön kyläkäsikirjan (1994) laatimi-
sen yhteydessä. Yhteishenkeä koskeva pohdinta ei kuitenkaan ollut
vain tutkijan tuoma keskusteluteema, vaan se on ollut rämsööläisten
esillä pitämä asia jo vuosia. Yhteishengen ylläpitäminen muotoiltiin
keskeiseksi toiminta-ajatukseksi jo 1979 hyväksyttyihin kyläkerhon

182



sääntöihin. Se on noussut tärkeäksi niin edellisen kuin uudenkin ky-
läkäsikirjan tavoitteissa.

Yhteishenki on vaikea teema. Näinkin ainoaksi mahdolliseksi
tieksi kyläläisten ehdoilla etenevän tutkimusotteen. Keskeinen ajatuk-
seni oli, että yhteishengestä puhumisen kautta voisi löytyä jotakin.
Menetelmäksi valitsin teemaan liittyvän ryhmäkeskustelun sekä kirjalli-
sen ryhmätyön. Lisäksi alunperin oli tarkoitus piirittää yhteishenkeä
myös valokuvaamalla. Näkymättömän kuvaaminen näkyväksi oli
haastava tehtävä, ja eräs valokuvausta harrastava kylätoimikunnan
jäsen kiinnostuikin tehtävästä. Hän ehti ottaa muutamia kuvia, joita
myös yhdessä alustavasti analysoimme. Toiselta paikkakunnalta tullut
työtarjous kuitenkin keskeytti yhteistyön ja kiinnostavan kokeilun
melko pian sen alkamisen jälkeen. Tämän vaiheen aineistoa on tut-
kimuksen kuvaliitteessä.

Yhteishengen teemaa availevat kysymykset

Käytännössä yhteishenkeä koskeva pohdinta toteutui joko kyläkerhon
tai kyläsuunnitteluryhmän kokouksissa käytyinä keskusteluina. Alusta
lähtien yhteishenki kiinnosti kyläläisiä ja ryhmissä siitä puhuttiin vilk-
kaasti. Yhteishenkeä sivuttiin monissa tilanteissa, yksin siihen kes-
kityttiin kuitenkin vain neljässä ryhmätilanteessa. Ryhmäkeskustelujen
ilmapiiri oli vapautunut. Tähän vaikutti osaltaan se, että en ollut täysin
"ulkopuolinen", vaan tunsin monet jo vuosien takaa ja muihin tutustuin
suunnittelutyön edetessä. Ryhmäkeskustelujen keskeisimmät ongelmat
kiteytyivät seuraaviin kysymyksiin:

onko olemassa yksi yhteishenki vai useita yhteishenkiä?
miten yhteishenki liittyy yhdessä tekemiseen?

Kysymys useampien yhteishenkien olemassaolosta avautui erityisesti
sen havainnon kautta, etteivät kaikkia yksinkertaisesti kiinnosta sa-
mat asiat. Rämsööläiset hakeutuvat erilaisiin toimintoihin henkilökoh-
taisen kiinnostuksensa mukaan. Tämän ei kuitenkaan ajateltu merkitse-
vän, etteikö kiinnostuksen kohteita voitaisi myös luoda, (tpk-1,3) Ajatus-
kulkua seuraten yhteishenkeä alettiin piirittää erilaisten itsenäisten
toimintaryhmien kautta. "Omiksi porukoikseen" määriteltiin niin äiti-
lapsi -piiri, kyläkerho, näytelmäkerho kuin Kowan Teknolokian projek-
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tin ympärillä puuhaavatkin. Tästä päättely kulki suuntaan, jossa yh-
teishenki liitettiin juuri yhdessä tekemiseen. Esimerkiksi valokuvissa,
joissa tehtiin yhdessä jotain - talkoilla - oli joidenkin ryhmäläisten
mielestä kuvattu myös yhteishenkeä, (tpk-1,8)

Yhteishengen ydin tuntui välillä toivottoman vaikealta lähestyä.
Ikään kuin uutena apuvälineenä löydettiin idea onnistumisesta. Aja-
tus kulki niin, että yhteisten hankkeiden toteuttaminen yhdessä teke-
mällä luo yhteishenkeä erityisesti silloin, kun nämä hankkeet onnistuvat.
On tärkeätä, että yhdessä tekemisessä koetaan myös yhdessä onnistu-
mista. Sen sijaan

" yhdessä epäonnistuminen on pahinta, mitä voisi kuvitella."

Kyläläisen kommentti ryhmäkeskustelussa (tpk-1,12)

Samaan onnistumisen ja epäonnistumisen teemaan liittyi myös myö-
hemmin (1.4.93) käyty keskustelu ja kommentointi, jossa eräs kesäta-
pahtuman järjestelyissä mukana ollut nainen kertoi nähneensä edelli-
senä yönä "kauhean painajaisen", jossa

" Kowan teknolokian päivät oli jostain syystä sijoitettu keskelle viikkoa,
eikä sinne tullut ketään."

Kyläläisen kommentti ryhmäkeskustelussa (tpk-1,29)

Tietoisesti toin kerran keskusteluun myös luottamuksen käsitteen.
Se viritti heti "sitä se juuri on" -tyylisiä puheenvuoroja, mutta ei kanta-
nut pidemmälle. Keskustelujen kehittymisen keskeinen ongelma olikin
juuri käsitteiden puute. Yhteishenkeä oli vaikeata hallita ilman sitä
kuvaavaksi miellettyjä käsitteitä. Kun tutkija sitten toi keskusteluun
uuden käsitteen, keskustelu ei edennyt sen merkityssisällön epämääräi-
syyden vuoksi alkua pidemmälle. Sen sijaan, että olisin ryhtynyt esitte-
lemään ryhmälle esimerkiksi luottamukselle tieteellisessä puhunnassa
annettua sisältöä, ohjasin teeman käsittelyä suuntaan, jossa ryhmä
etsisi "oikeat sanat" itse.

Suunnitteluryhmässä palattiin myöhemmin uudelleen useampien
yhteishenkien ongelmaan. Niiden olemassaolo sai kyllä edelleen kan-
natusta, mutta toisaalta epäiltiin myös sitä, voiko yhteishenki kuiten-
kaan suoraan rakentua näistä osistaan. Yhden yhteishengen mahdol-
lisuus päätettiin siten jättää vielä avoimeksi.
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Ryhmä innostui kuitenkin ideoimaan sitä, miten yhteishenkeä voisi
konkreettisesti havainnollistaa. Tässä kohdin esitettiin ajatus valokuva-
näyttelyn rakentamisesta. Siinä kuvattaisiin, miten erilaisista (pienem-
mistä) osista lopulta kutoutuu laajempi kokonaisuus. Tätä voisi ryh-
män mukaan havainnollistaa kuvilla, joissa ensin esitettäisiin eri ta-
hoilla jotain yksittäistä tehtävää tekevää henkilöä tai ryhmää, ja toi-
saalla sitten kuvattaisiin sitä, miten nämä osat yhdistyvät uudeksi
kokonaisuudeksi, joksikin, joka on enemmän kuin osiensa summa.

Ideoitua näyttelyä ei koskaan toteutettu, mutta itse käsiteltävänä
ollutta asiaa kuviteltu hanke selvensi. Vaikka monien yhteishenkien
olemassaolo tuntui "järkevältä", niin toisaalta ne eivät näyttäneet "selit-
tävän" kokonaisuutta. Rämsöön henki olisi siis vielä jotakin muuta-
kin. Eräänlaisina ryhmäkeskustelujen alustavina tuloksina voi pitää
seuraavia ajatuksia. Yhteishengen ymmärrettiin liittyvän: a) viihty-
vyyteen, b) yhdessä tekemiseen, c) onnistumisen tunteeseen ja d) yh-
dessä tekemisen mielekkääksi kokemiseen (tpk-1,20).

Rämsöön henki -aineiston luonti

Laajimman kirjallisen kokonaisuuden muodostaa Rämsöön yhteishen-
keä koskeva Rämy-93 -aineisto, johon pyrittiin kiteyttämään edellä
kuvatun keskusteluprosessin tuloksena syntyneet ajatukset. Tutkimuk-
sellisesti kyse oli menetelmästä, jossa kyläläiset etsisivät itse mieles-
tään parhaat ilmaisut yhteishengestä. Aineisto syntyi niin, että ker-
hon puheenjohtaja, opettaja Arto Uusitalo muotoili teemaa koske-
telleiden keskustelujen jälkeen aluksi 29 -kohtaisen listan siitä, mitä
yhteishenki voisi olla. Listasta keskusteltiin ensin vain yleisesti (28.4.93).
Tämän jälkeen lista annettiin kokouksessa (11.10.93) paikalla ollei-
den 17 kyläläisen arvioitavaksi. He pisteyttivät liukuvalla asteikolla
(4-10) jokaisen väittämän sen mukaan, miten hyvin ne vastasivat
kunkin käsitystä rämsööläisestä yhteishengestä (täysin eri mieltä =
4; täysin samaa mieltä = 10). Lisäksi jokainen merkitsi viiden mieles-
tään osuvimman luonnehdinnan kohdalle tähden.

Näin muotoutui aineisto, jossa jokainen lausuma sai tietyn painoar-
von. Listasin ne "paremmuusjärjestykseen" seuraavan kokouksen tar-
kastelua varten. Kävimme kuuden hengen ryhmässä (1.11.93) uudelleen
läpi kaikki väittämät. Pyysin ryhmää täsmentämään niiden kielel-
listä ilmaisua niin, että kunkin kohdalla esiin tulisi oleellisin sisältö.
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Näin aineistoa työstettiin eteenpäin. Joitakin virkkeitä yhdisteltiin ja
toisia, vähemmän kannatusta myös alunperin saaneita ilmaisuja pudo-
tettiin kokonaan pois listalta. Näin päädyttiin lopulta 20 -kohtaiseen
listaan yhteishengen tärkeistä piirteistä.

Rämsööläinen talkoohengen tulkinta

Kaikkiaan kysymys yhteishengestä näyttäytyy hyvin teoreettisena
ongelmana. Näin ajateltuna sitä onkin mielestäni tutkimuksessa mah-
dollista käsitellä osuvammin teoreettisen käsitteistön avulla. Teoreet-
tisten käsitteiden kääntäminen kyläläisten ymmärtämien kysymysten
muotoon olisi ehkä ollut mahdollista, mutta myös hyvin ongelmallista.
Itse päädyin lopulta ratkaisuun, jossa esittelen käsiteanalyysiä tutki-
muksen teoreettisessa osassa ja kyläläisten omia tutkimustuloksia
vastaavasti sellaisenaan seuraavassa.

Rämsöön yhteishenkeä tarkastelevan osuuden tärkeä tulos nousee
siitä havainnosta, että yhteishengen käsitteleminen oli erityisen vaikeata,
koska siihen ei löytynyt käsitteellisiä välineitä. Myös itse yhteishen-
gen saamat merkitykset olivat eri ihmisillä erilaisia. Vastausta ongel-
maan ryhdyttiinkin luovasti etsimään jo tunnettujen käsitteiden, oman
kokemuksen, tuttujen tapahtumien ja merkitysten kautta. Yhteishenges-
tä alkoi muotoutua erityinen rämsööläisen talkoohengen tulkinta.

Kyläsuunnitelman kehittämisstrategiaan liittyen yhteishenkeä koskevat
pohdinnat kirjattiin lopulta kyläkäsikirjaan yhteishenkeä koskeviksi
"liikelaeiksi". Ne perustuvat edellä kuvaamani prosessin aikana muo-
toutuneisiin ajatuksiin. Rämsööläistä talkoohenkeä voidaan ymmärtää
seuraavanlaisten asioiden kautta.

1. Yksituumaisuus syntyy usein silloin, kun yhteiseksi koettu uhka
saadaan tyydyttävällä tavalla torjuttua tai yleensä yhteisen onnistu-
misen tuloksena.

2. Jokaisen on tunnettava, että hän on tärkeä ja hyväksytty. Pienet-
kin tehtävät ovat arvokkaita. Kokonaisuus syntyy toimivista osista.
Tasavertaisuuden tunne ratkaisee mukaantulokynnyksen korkeuden.
Ihmisten pitää olla varustettuna riittävällä itsetunnolla, jotta voivat
toimia yhteisön jäsenenä.
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3. Ihminen kiinnittyy yhteisöön, meihin, jossa hänellä on paikka ja
josta saa miellyttäviä kokemuksia.

4. Mukana oleville onnistumisen kokemukset ovat välttämättömiä.
Ne tuovat lisää varmuutta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin. Tämä
lisää uusien ideoiden tuottamista ja rohkeutta tarttua asioihin.

5. Yhteiset päämäärät tuovat toimintaan linjakkuutta ja pitkäjäntei-
syyttä.

6. Päätösten motiiveista tulee kaikkien olla selvillä. On tiedettävä, miksi
jotain tehdään. Päämäärät ja toimintatavat pitää sopia yhdessä, jotta
sitoutuneisuus kasvaa.

7. Työhön osallistuneiden on päästävä nauttimaan työnsä tuloksista.
Jos saadaan rahaa ja sitä säästetään, pitää olla tavoite, joka motivoi
kaikkia vahvasti.

8. Asioista on puhuttava avoimesti, ja silloin kun niiden aika on, ta-
kanapäin marmatusta ei tule hyväksyä.

9. Asioista on voitava olla reilusti eri mieltä, puhua 'Isoinkin kirjai-
min" loukkaantumatta.

10. Suuren joukon ei tule toimia jonkun henkilön mieliksi. Se aiheuttaa
vääriä kuvia päätöksenteosta, enemmistön toimintakyky heikkenee
ja omat työt asetetaan kyseenalaisiksi toisten erivapauksien takia. Omis-
ta periaatteista ei välttämättä tarvitse tinkiä, mutta enemmistön pää-
töksiin on syytä tyytyä.

Rämy-93 -aineisto; Rämsöön kyläkerho 1994,34 - 39
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Yhteishenki keskeneräisenä tehtävänä

Sekä Vähähaaran että Rämsöön esimerkit osoittavat, että laajenevan
kylätoiminnan kudoksen kehittyminen edellyttää käytännön yhteis-
työn lisäksi kerronnan tasolla tapahtuvaa jatkuvaa uusintamista. Vä-
hähaaralaisen ja rämsööläisen kylätoiminnan olemassaolo edellyttää
siis historiallisessa ajassa ja todellisista ongelmista elävää käytäntöä.
Toisaalta kylätoiminta ei ole vain työtä ja tekemistä, se on myös mie-
likuvia ja merkityksiä - tulevaan kohdistuvia odotuksia. Oleellista onkin
näiden ulottuvuuksien luova jännittyminen toisistaan. Paikallisen ky-
lätoiminnan kudoksen uusiutuminen perustuukin siihen tapahtumi-
seen, jossa tutut asiat ja teot saavat uusia muotoja ja merkityksiä, sekä
tuttuja kohteita koetellaan toisenlaisin teoin ja välinein.

Sekä vähähaaralaisen että rämsööläisen kylätoiminnan voima on
yhteistoiminnan mielekkyyden yhteisessä tulkinnassa. Yhteiset näke-
mykset kuljettavat kylätoiminnan kudosta kuitenkin vaihtelevalla ryt-
millä. Välillä tavoitteet ovat selviä ja konkreettisiakin, välillä toimin-
nan mielekkyys heikkenee ja tulee hiljaisempia odotuksen aikoja. Tär-
keintä on kuitenkin yhteisten näkemysten etsiminen ja oikeiksi koettujen
ratkaisujen toteuttaminen.

Yhteishenki on muuttuva ja jatkuvasti kesken oleva tehtävä. Mo-
lemmissa tarkastelemissani tapauksissa tuota tehtävää toteutettiin niin
puheiden kuin tekstienkin muodossa. Paikallisen kylätoiminnan ker-
ronnassa yhteishengen onkin aina saatava erityinen tulkintansa, val-
litseviin olosuhteisiin sidoksissa oleva muotonsa, joka on ymmärret-
tävässä suhteessa toiminnan sisältöön.

Kerronnan kuvien ja käytännön yhteistyön välillä on oltava ha-
vaittava suhde. Mielikuvakudos, joka irtautuu liiaksi todellisista on-
gelmista kääntyy itseään vastaan ja pahimmassa tapauksessa al-
kaa toimia aivan päinvastaiseen suuntaan: haurastaa luottamuksen
ilmapiiriä ja hämärtää yhteistoiminnan juonta. Lyhyesti sanottuna
kerronnan sisällön ja tekojen on oltava uskottavassa yhteydessä toi-
siinsa.
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IV KYLÄTOIMINNAN
AJAN MERKITYS

Kylätoiminnan aika virittyi historiallisen ja koetun persoonallisen ajan
toisiinsa kietoutumisen voimasta - tilanteessa, jossa maaseudun ihmiset
ymmärsivät, ettei kylien autioituminen ole väistämätön kehityskulku,
vaan asia, johon voidaan vaikuttaa. Kylätoiminnan ajassa purkautuivat
monenlaiset pettymyksen tunteet, mutta siinä rakentuivat myös parem-
man tulevaisuuden odotushorisontit. Kylätoiminnan aika on merkittävä
välähdys valtavirrassa.

KYLÄTOIMINNAN MONET MERKITYKSET

Kylätoiminta on eräs kehittävän talkootoiminnan kenttä. Se on kansa-
laisyhteiskunnan luova käytäntö ja sellaisena tärkeä kontrasti. Ky-
symys kylätoiminnan merkityksestä on kuitenkin suhteellinen. Yksit-
täisille ihmisille se voi merkitä monia asioita tai ei mitään. Tämä riippuu
oleellisesti siitä, mitä ihmiset kylätoiminnasta tietävät, sekä miten he
ovat siihen sitoutuneet. Toisaalta kylätoiminta voi tulla tärkeäksi melko
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satunnaistenkin kiinnittymisien kautta, esimerkiksi kaupunkilaisen
mökkiloma voi saada tärkeitä sisältöjä talkootapahtumista ja juhlis-
ta.

Kylätoiminnan käytännön ulkopuoliset arvioinnit perustuvat vas-
taavasti toisenlaiseen kylätoiminnan arvon pohdintaan. Kylätoiminta
tulee merkittäväksi esimerkiksi silloin, kun arvioija tulkitsee sen vai-
kuttavan jotenkin hänen omassa elinpiirissään oleviin toimintoihin.
Tällöin erityisesti toiminnan tuloksellisuus tulee tärkeäksi kriteeriksi.
Myönteisen merkityksen kylätoiminta saa myös silloin, kun arvioijan
omat näkemykset tai arvostukset virittyvät kylätoiminnasta myön-
teisesti. Henkilökohtaisesti kylätoimintaa voi siten pitää tärkeänä (tai
päinvastoin) monista syistä.

Jos kylätoiminnan yleistä merkitystä ryhdytään arvioimaan esimer-
kiksi alueellisen kehityksen kannalta, joudutaan hyvin monimutkai-
seen vaikutussuhteiden kokonaisasetelmaan. Paikallisen kylätoiminnan
vaikuttavuutta esimerkiksi elinkeinorakenteen monipuolistumiseen
on lähes mahdotonta osoittaa, vaikka olisikin olemassa tapauksia, joissa
kylätoimikunta on ollut mukana esimerkiksi yritysidean kehittelyssä
tai toimintaedellytysten luomisessa. Laajenevan kylätoiminnan myötä
voi kuitenkin syntyä uudenlainen yrittämisen ilmapiiri ja sen myötä
uusia toimeentulon mahdollisuuksia avaavia ideoita.

Lopulta toisten tulkittavaksi jää aina se, voiko kyläläisten mie-
lestä mielekäs toiminta olla mielekästä myös toisaalta tarkastellen.
Vahvin todistus kylätoiminnan merkityksestä on sen lähes kaksikym-
menvuotinen historiallinen olemassaolo. Lopullista vastausta kylätoi-
minnan yleisestä merkityksestä ei voi antaa, monia hyvin perusteltuja
näkemyksiä kylläkin.

Nähdäkseni kylätoiminnan arvioinnin tärkeä lähtökohta on ajatus,
että paikalla on merkitystä. Kylätoiminnassa paikka - kylä - on tärkeä
sitoutumisen elementti. Tämä ei tarkoita vain asumista, vaan kylätoi-
mintaan osallistuu myös ihmisiä, jotka eivät asu kylässä, mutta joille
sillä on itselle tärkeä merkitys. Kylätoiminnassa kylä on sekä konk-
reettisen yhteistyön paikka että mielikuvien kohde. Juuri viimeksi
mainittuun liittyvät mielekkään toiminnan motiiveiksi nousevat myön-
teiset odotukset: ihmiset kuvittelevat erilaisten myönteisten asioiden
saavan paikkansa tietyissä paikoissa. (Relph 1986,141 -147)

Kylätoiminta on aina erilaista toisissa paikoissa siksi, että pai-
kallinen kylätoiminta tulee todeksi tietyissä olosuhteissa ja tilanne-
kohtaisissa tulkinnoissa. Omakohtaisuus tuo kylätoimintaan oleellisina
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osina arvostukset, mutta myös ristiriidat. Se on ponnistelua niiden
asioiden eteen, jotka koetaan tärkeiksi; rohkeutta kääntää tärkeäksi
kokeminen teoiksi.

Kylätoiminnan yleisen merkityksen voikin nähdä myös siitä näkö-
kulmasta, että erilaisten paikkojen olemassaolo on sinänsä tärkeätä.
Tällöin on kyse sosiokulttuurisen monimuotoisuuden tai olemassaolon
geodiversiteetin arvostamisesta ja ymmärtämisestä (Karjalainen 1986).
Nähdäkseni ilman kylätoiminnan kaltaista laajempaa kansalaistoi-
minnan liikettä monet ponnistautumiset omien elinolojen puolesta
olisivat jääneet tekemättä. Useammat kylät olisivat tyhjentyneet ih-
misistä. Tähän liittyen voi myös kysyä: kuka olisi nostanut esimerkiksi
Rämsöön ja Vähähaaran takaisin sosiaaliselle kartalle, elleivät rämsöö-
läiset ja vähähaaralaiset?

AVAUTUMISEN JA SULKEUTUMISEN SUUNTIA

Kylätoiminta on kehittyessään erilaistunut. Kylätoiminnan hajautu-
misen kehityskulkuja on tapahtunut niin valtakunnallisesti kuin paikal-
lisestikin. Vastaavasti uusiutumis- ja yhdentymispyrkimyksiä toteutuu
paikallisten yhteisöjen lisäksi laajemmissa maakunnallisissa verkos-
toissa. Käyttövoimansa kylätoiminta saa kuitenkin edelleen yhteydestä
arjen koettuun elämään. Seuraavassa esitän eräitä näkemyksiä kylätoi-
minnan mahdollisista avautumisen ja sulkeutumisen suunnista.

Kylätoiminnan maakunnallisten verkostojen kehitys

Kylätoiminnan valtakunnallisena organisaationa toimii edelleen Ky-
läasiain neuvottelukunta. Se on kuitenkin saanut rinnalleen neljä maa-
kunnallista kylätoimintaverkostoa. Tällaisten ryhmittymien mahdol-
lisuudet luoda uusia toimintoja ovat periaatteessa yksittäisiä kylä-
toimikuntia tai kuntakohtaisia kyläneuvostoja paremmat. Esimerkiksi
elinkeinojen kehittämiseen kohdistuvat hankkeet saavat maakunnalli-
sina projekteina laajemman kosketuspinnan niin alueellisesti kuin
organisatorisestikin. Maakunnallisten yhteisöjen strategista painoarvoa
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suhteessa erilaisiin yhteistyökumppaneihin voi myös pitää merkit-
tävästi yksittäistä kylätoimikuntaa suurempana.

Maakunnallinen verkostoituminen merkitsee kuitenkin käytän-
nössä siirtymistä ylikylälliselle yhteistoiminnan tasolle. Tästä vastaavasti
syntyy uusia ratkaistavia ongelmia. Maakunnallinen yhteistoiminta
nimittäin edellyttää ainakin: a) uuden kerronnan tason luomista, b)
uusista toimintasäännöistä sopimista, c) taloudellisen perustan raken-
tamista sekä d) väistämättä osittaista siirtymistä palkkatyön alueelle.

Maakunnallisen kerronnan luominen on välttämätön tehtävä, jotta
alueen kylätoimikunnissa tiedostettaisiin uuden organisaation tarpeelli-
suus, tai yleensäkin pystyttäisiin arvioimaan sen olemassaolon merki-
tystä. Tämä vastaavasti edellyttää jonkinlaisen tiedotusjärjestelmän
luomista ja ylläpitämistä. Verkostojen toimielinten valinta on vastaavasti
tärkeä kysymys haettaessa oikeutusta toimille yhteisen edun nimissä.
On ratkaistava esimerkiksi se, millaisin periaattein kylätoimikuntien
tai maakunnan eri osa-alueiden edustajat valitaan verkoston päättä-
viin elimiin. Tulevaisuudessa maakunnallisten organisaatioiden on
käytettävä jossakin määrin myös palkattua työvoimaa. Tämä merkitsee
taloudellisen toiminnan laajenemista ja uusia sitoumuksia. Nykyään
tämänkaltaisen organisaation on pystyttävä kattamaan merkittävä osa
menoistaan itse.

Toisaalta kylätoiminnan kerronnan irtautuminen yhdestä pai-
kasta johtaa samalla sen irtautumiseen "meidän kylästä". Monien kylien
kehittämispolitiikasta tulee väistämättä yleisempää kehittämispolitiik-
kaa. Esimerkiksi Pirkan kylät -yhdistys ei voi ajaa 250 pirkanmaalaisen
kylätoimikunnan erityisiä, vaan yhteisiä etuja. Toisaalta maakunnallinen
kehittäminen on nykyään yhä selvemmin yleistä yhteiskuntapolitiikkaa.
Ratkaiseva valinta tehdään siinä, pysyttäytyykö maakunnallinen kylä-
toiminta puoluepoliittisen kentän ristiriitojen ulkopuolella, vai lähde-
täänkö avoimesti poliittisin tunnuksin kamppailuun kylien puolesta.
Jälkimmäisessä vaihtoehdossa maakunnalliset organisaatiot profiloi-
tuvat aatteellisesti, jolloin kylätoiminnassa aiemmin tarkennettavissa
ollut paikallinen intressi hämärtyy. Kaikkiaan maakunnallisten ver-
kostojen tulevaisuus on vielä avoin mahdollisuus. Verkostot etsivät
vielä muotojaan. Nähtäväksi jää, millaisin ryhmittymin paikalliset ky-
lätoiminta-aktiivit lopulta motivoituvat yhteistoimintaan.

200



Paikallisen kylätoiminnan kehityksestä

Kylätoiminnan vahvuutena voi pitää sen toiminta-ajatuksen laaja-alai-
suutta. Kokonaisvaltainen elinolojen kehittämisen idea voi sulkea si-
säänsä mitä erilaisimpia toimintoja. Näin on voitu tehostaa niukko-
jen voimavarojen käyttöä. Uusien ajatusten syntymisen kannalta täl-
lainen "keskitetty mutta hajautettu" talkotyöhön perustuvien toiminto-
jen järjestämisen tapa voi tuottaa hyödyllisiä ristiriitoja ja erilaisten
ihmisten kohtaamisia. Paikallisen kylätoiminnan menestyksen kes-
keinen strateginen oivallus on sosiaalisen moninaisuuden tunnistami-
nen, hyväksyminen ja käyttäminen.

Tutkimuksessa tarkastelemieni tapausten kohdalla taitava moni-
naisuuden hallinta on tehnyt mahdolliseksi henkisen potentiaalin saami-
sen kylätoiminnan pariin. Käytännössä tämä on tarkoittanut jousta-
van ja erilaisia kohteita sisältävän kylätoiminnan sosiaalisen kosketus-
pinnan luomista. Siihen oli mahdollista kiinnittyä monin tavoin ja
juuri näiden erilaisten ihmisten yhteistoiminnasta on sitten syntynyt
laajenevan kylätoiminnan dynamiikka. Toisaalta monialainen kylä-
toiminta voidaan kokea myös uhkana, yhdistystoiminnan aktiiveista
kilpailevana toimintana. Käytännössä historiallisesti muotoutuneen
yhdistyskentän uudelleenjärjestäminen onkin vaikea tehtävä. Yhteis-
toiminnan uudistumisessa tällaisilla muodon muutoksilla on kuitenkin
tärkeä tehtävänsä. Niiden kautta voidaan löytää uusia voimavaroja
luovia yhdistelmiä.

Omaehtoinen talkootoiminta ja uudet vaihdannan välineet

Vapaa yhdistystoiminta kehittyy jälkiteollisen osaamisen yhteiskunnan
kentillä, joilla eräs keskeinen vaihdannan väline on raha. Laajeneva
kylätoimintakaan ei voi siten täysin irtautua rahan käytöstä. Rahan-
käytön eräänä seurauksena on rahan logiikan tuleminen ihmisten väli-
siin suhteisiin ja vaihdantaan.

Vanhaa vertausta käyttäen: omaehtoisessa talkootoiminnassa raha
on hyvä renki mutta huono isäntä. Kylätoiminnan kaltaisen vapaaeh-
toisen yhteistoiminnan ainoana tarkoituksena ei voi olla taloudelli-
sen voiton saaminen. Toimintaa ei voida pyörittää voitontavoitteluun
perustuen, vaan tärkeintä on mielekkään toiminnan kokemus. Ku-
ten tässäkin tutkimuksesa esittämäni tapaukset osoittavat, on rahan
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käyttö lähes väistämättä laajenevaan kylätoimintaan liittyvä ilmiö.
Toisaalta on kuitenkin vaarallista aliarvioida laajenevan rahankäy-
tön mukanaan tuomien ongelmien laatua. Talkootoiminnan sisäiseen
kanssakäymiseen olisikin perusteltua etsiä myös uusia keskinäisen
vaihdannan välineitä. Tähän liittyvistä kokeiluista ehkä eniten kiin-
nostusta on herättänyt ajatus paikallis valuu tästä.

Paikallisvaluutta on tiettyyn sopimiseen perustuva vaihdon väli-
ne. Esimerkiksi Australiassa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Yhdys-
valloissa on jo pitkään ollut toimivia paikallisvaluutan käyttöön pe-
rustuvia LET-järjestelmiä (Local Exchange Trading System). Pelkiste-
tysti esitettynä kyse on ajatuksesta, että ihmiset tarjoavat vaihdetta-
vaksi yksiköksi joko aikaansa tai osaamistansa. Käytännössä vaihdanta
tapahtuu kansalais-, aika-, taito- tai palvelupankiksi kutsutun järjestel-
män välittämänä. Pankista voi nostaa tai sinne voi sijoittaa tiettyä
vaihdon yksikköä yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti. Jos henkilö
esimerkiksi vie lapsensa hoitoon, hän nostaa tililtään tietyn määrän
vaihtomerkkejä. Jos hän taas ottaa lapsia hoitoon, hän saa tietyn määrän
merkkejä takaisin, (ks. esim. Kupari & Simonen 1993)

Suomessa LET-järjestelmien kehittäminen on vielä pienimuotoista.
Paikallisvaluutan ajatus on kuitenkin eräs mahdollinen osaratkaisu
esimerkiksi juuri maaseudun vähenevien palvelujen hoitamisen stra-
tegiana. Paikallisrahan käyttö on sovitettavissa omaehtoisen talkoo-
toiminnan periaatteisiin, täydentämään esimerkiksi kylätoimikunnan
sisäistä työnjakoa. Toisaalta pienimuotoinen vaihdanta on mahdollista
luonnollisesti myös kokonaan ilman vaihdon välineitä. Tällöin tiettyjen
palvelujen vaihto perustuu keskinäiseen luottamukseen ja vastavuo-
roisuuden periaatteen kunnioittamiseen.

Realiteettina on kuitenkin otettava huomioon, ettei vapaan yh-
distystoiminnan piirissä toteutuva monipuolisuus voi perustua yk-
sin lähipiirin tai vain oman kylän osaamiseen. Kylätoimikuntienkin
on hankittava hyödykkeitä, asiantuntemusta, joskus jopa ammattitaitoa
kylän ulkopuolelta. Tämä edellyttää, että käytetään yleisesti vaihdet-
tavaa valuuttaa. Raha on siten myös mahdollisuuksia lisäävä tekijä.

Ulkopuolisen taloudellisen tuen kannalta tarkasteltuna on oleellista
tuen oikea kohdistaminen. Rahana annettavan tuen tulisi olla ajallisesti
rajallista mutta määrällisesti tuntuvaa. Paikallinen kylätoiminta ei voi
perustua julkiseen rahoitukseen. Ulkopuolisen rahoituksen avulla ky-
läläiset voivat kuitenkin hankkia tarvitsemaansa osaamista sekä stra-
tegisia välineitä. Tämä tarkoittaa sellaisten hankkeiden tukemista, joilla
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on merkittävä asema paikallisen kylätoiminnan kokonaisuudessa. Näi-
den tulevaisuusinvestointien löytäminen edellyttää kylätoiminnan
paikallisen kudoksen huolellista analyysiä. Valitettavan usein uusiin
toimintoihin tarkoitettu julkinen tuki on kuitenkin ollut liian lyhyt-
jänteistä ja yleispiirteisesti kohdistettua.

KYLÄTOIMINTA YRITTÄJYYTENÄ JA OSAAMISENA

Laajasti ymmärrettynä kylätoiminta liittyy pitkäjaksoiseen talkootoi-
minnan evoluutioon. Kylätoiminnan suomalaiset juuret ovat vapaan
kansalaistoiminnan kulttuurihistoriallisessa maaperässä. Se on toisaalta
ponnistanut yhdistystoiminnan osaamisesta, mutta osaltaan myös
uudistanut maaseudun omaehtoisen talkootoiminnan hallinnan muo-
toja. Kehittävän talkootoiminnan perusteina ovat taito luoda luot-
tamuksen suhteita, hallita riskejä sekä rohkeus kantaa ja jakaa vas-
tuuta. Näin ajateltuna kylätoiminnalla on yhtymäkohtia yrittäjyyteen.

Kylätoiminta sosiaalisena yrittäjyytenä

Mielenkiintoisen näkökulman kylätoimintaan voi avata yrityksen mää-
ritelmän kautta. Werner Sombartin mukaan yritys ei ole pelkästään
taloudellinen yksikkö, vaan yrityksiä ovat kaikki kauaskantoiset suunni-
telmat, joiden toteuttaminen edellyttää monien ihmisten pitkäaikaista
yhteistoimintaa (Töttö 1991,171). Myös kylätoiminnan kehittyvä kudos
on siis (sosiaalinen) yritys, ja siinä toteutuva yhteistoiminta sosiaa-
lista yrittäjyyttä. Tällaisena kylätoiminnan tarkoituksena on tuottaa
ihmisten toimeentulon mahdollisuuksien ja elinolojen kehittämisen
kannalta menestyksellisiä strategioita.

Laajemman yrittäjyyden käsitteen soveltamisen avulla tulevat
ymmärrettäviksi myös ne tiedossa olevat kehityskulut, joissa kylä-
toiminta on saanut rinnalleen niin osuustoiminnallista kuin osakeyh-
tiömuotoistakin yrittäjyyttä. Talkootoimintaan perustuvan sosiaalisen
yrittäjyyden ja palkkatyöhön perustuvan taloudellisen yrittäjyyden
välillä on kuitenkin ero, jonka tiedostaminen on tärkeä menestyvän
kylätoiminnan edellytys. Siirtyminen toisesta yrittäjyyden lajista toiseen
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onkin aina vaikea tehtävä. Paikallisen kylätoiminnan käytännössä tal-
kootyö ei voi korvautua palkkatyöllä, mutta siitä voi toteutua osa-
siirtymiä palkkatyön suuntaan.

Kylätoiminnassa on vielä paljon avoimia oppimisen haasteita.
Sosiaaliseksi yrittäjyydeksi ymmärrettynä kylätoiminnassa tulevat toi-
sella tavalla tärkeiksi niin suunnittelu kuin johtaminenkin. Tämä tar-
koittaa olemassaolevan osaamisen arvostamista, mutta samalla tiettyjen
tietojen ja taitojen puutteen tunnustamista. Suunnitteleminen on laa-
jenevan kylätoiminnan keskeinen osaamisen alue.

Suunnitteleminen yhteisen tien etsimisenä

Paikallisen kylätoiminnan luovan kudoksen ylläpitäminen edellyt-
tää ideaalisella, kerronnan tasolla tapahtuvaa jatkuvaa uusintamista,
yhteisen tien etsimistä. Tämä uusintaminen voi käytännössä toteu-
tua myös suunnittelemiseksi ymmärretyn toiminnan kautta ja siihen
liittyviä välineitä hyväksi käyttäen.

Suunnitelmallisuus voi sisäistyä kylätoimintaan monin muodoin.
Lähtökohtana voidaan pitää ajatusta, että mitä löyhemmin organisoitua
ja pienimuotoisempaa kylätoiminta on, sitä vähemmän siinä on tule-
vaan orientoituvan suunnitelmallisuuden piirteitä. Suunnitelmallisuus
liittyy yhdistystoimintaan 'Virallisesti" siinä vaiheessa, kun yhdistykset
rekisteröityvät. Tällöin kirjanpitovelvollisuus ja muut toiminnan määrä-
muodot tekevät jonkinasteisten linjausten ja tavoiteasettelujen pohti-
misen tarpeelliseksi. Yksinkertaisimmillaan tällainen seuran toimin-
taan liittyvä suunnittelu on vuosittaisen toimintasuunnitelman laati-
mista. Vuonna 1992 kyläsuunnitteluun ja kattaviin kehittämishank-
keisiin ilmoitti 36% vastanneista kylätoimikunnista panostaneensa
jonkin verran ja 15% merkittävästi (Laurila 1993).

Kylätoiminnan monipuolistuessa syntyy uusia tarpeita myös yh-
teistoiminnan koordinointiin. Esimerkiksi merkittävien yksittäisten
kohteiden, kuten suurten rakennushankkeiden, juhlien tai näyttelyi-
den toteuttaminen vaatii järjestelmällisyyttä ja luovuutta toisella ta-
voin kuin pienemmät hankkeet. Samalla ne edellyttävät poikkeuk-
setta useiden ihmisten yhteistyötä.

Suomessa kyläsuunnitelmia ovat ohjanneet ja teettäneet monet suun-
nittelun ammattiorganisaatiot, niin seutukaavaliitot kuin kunnatkin.
Asiantuntemus yliopistoista ja korkeakouluista on myös ollut käy-
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tössä erilaisia suunnitteluprosesseja organisoitaessa. Kaikissa tapa-
uksissa myös kyseisissä instituutioissa vallitsevat käsitykset suunnit-
telusta ovat välittyneet käytännön menettelytapoihin. Yleisenä suun-
tauksena on kuitenkin ollut lisätä kylien ihmisten omaa panosta proses-
sissa ja tukeutua mahdollisimman vahvasti kyläläisten omaan aloitteel-
lisuuteen. Tämä on merkinnyt suunnittelun menetelmien muotoutumis-
ta asukaslähtöisesti ja tapauskohtaisesti (esim. Repo 1990; Hyyryläinen
1992).

Edellä kuvattua eroa voi lähestyä mieltäen sen niin sanotun asian-
tuntijasuunnittelun ja itsesuunnittelun väliseksi. Keskeinen kysymys
on, miten suunitteluprosessissa muodostuu tietoa, missä määrin sen
kuluessa tapahtuu oppimista sekä ymmärryksen kehittymistä. Mer-
kittävin näiden suunnitteluorientaatioiden ero on siinä, miten mielletään
tiedon luonne ja asema suunnitteluun liittyvässä päätöksenteossa. Asi-
antuntijatiedon ja kokemuksellisen tiedon välistä eroa on pyritty ku-
romaan yhteen niin sanotun kanssakäyvän suunnittelun idean avulla.
Siinä suunnittelu ymmärretään nimenomaan tiedon muodostumisen
ja oppimisen prosessiksi. Näin suunnittelun ammattilaiset ja asuk-
kaat voisivat käydä ratkaisemaan kehittämiskysymyksiä yhdessä, yh-
teissuunnittelun muodoin. Yhteissuunnittelun pysyvä ongelma on
kuitenkin se, miten yhteensovittaa ammatillisen suunnittelukoulu-
tuksen saaneiden ihmisten käsitykset suunnitteluun liittyvistä kom-
munikaation tavoista asukkaiden käsityksiin ja tottumuksiin. Onnis-
tuessaan suunitteluryhmä kykenee yhteensovittamaan näkemykset
niin, että on mahdollista tulkita prosessin muoto tilannekohtaisen sovit-
telun tulokseksi.

Kylätoimintaan liittyvälle suunnittelulle on kuitenkin asetettava
ehtoja, jotka tukevat omaehtoisen ongelmanratkaisun toteutumista.
On etsittävä sellaista lähestymistapaa, joka jäsentää tilanteen kokonai-
suuden ulottuvuuksia niin, että itse suunnittelemisen kuluessa tapah-
tuisi aitoa oppimista ja uuden löytämistä. Tällaiseen tavoitteeseen täh-
täävää yhteistoimintaa voi kutsua luovaksi kyläsuunnitteluksi.

Suunnitelma välineenä ja suunnitteleminen luovana yhteistoimintana

Suunnitteleminen on tapa toimia ja kommunikoida. Siihen on sisäl-
lyttävä sekä pysyviä että muuttuvia osia. Toimintatapana suunnitte-
lemisen on oltava suhteellisesti muuttumatonta, jolloin siihen kuu-
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luu tiettyjä tunnistettavan samankaltaisina toistuvia vaiheita. Tämän
muuttumattomuuden merkitys on siinä, että näin syntyy mahdolli-
suus hahmottaa tulevia toimenpiteitä pidemmälle ja ymmärtää nii-
den logiikka. Tietty pysyvyys on edellytys useampien ihmisten yh-
denaikaisen toiminnan toteutumisen kannalta. Luovana suunnittele-
minen on kuitenkin suhteellisesti muuttuvaa, elastista sekä proses-
sin aikana tapahtuviin muutoksiin harkitsevasti reagoivaa. Muutok-
set tapahtuvat sekä itse suunnitteluun osallistuvien ihmisten oppimisen
ja oivaltamisen kautta että itse ongelmien muuttumisen kautta. Toimin-
tatapana suunnittelu on järkevää, luovana mielekästä.

Suunnitelmallisuus liittyy aktiiviseen ja monipuoliseen yhteistoi-
mintaan. Suurempien yksittäisten hankkeiden toteuttaminen on jol-
lakin tavalla hallittava ideasta toteutukseen saakka. Suunnittelun merki-
tystä ei vähennä itse suunnitelmien muuttuminen. Suunnitelmat ovat
hallinnan välineitä, mutta myös ponnahduslautoja uuteen ajatteluun.
Suunnitelmat elävät, kun niitä käytetään. Itse suunnitteleminen ke-
hittyy ajattelun ja kuvittelun päättymättömänä kulkuna.

Kylätoiminnan luovan kudoksen hallintaan liittyvän suunnittelun
on noustava kyläläisten omista valinnoista. Vain itse luotu toimintatapa
voi tuottaa erilaisia ratkaisuja. Suunnittelulla on merkitystä, jos se
auttaa ihmisiä saavuttamaan niitä tavoitteita, jotka he ovat itse asetta-
neet. Jos suunnittelu päinvastoin vie paljon voimavaroja, eikä sen kautta
löydetä tai opita uutta, se on muuttunut itsetarkoitukselliseksi ja voi
näin jopa haitata käytännön toimintaa.

Suunnitteleminen on kylätoiminnan luovan kudoksen uusintami-
sen metodi, jonka tulisikin muotoutua tekijöidensä mukaan. Sen tu-
lisi elää uusien tilanteiden ja ongelmien myötä. On tärkeätä löytää
sellaiset kommunikaation ja kanssakäymisen muodot, jotka ovat ih-
misille läheisiä ja todellisia sekä liittää ne tärkeiksi koettujen tehtä-
vien ongelmanratkaisuun. Näin luotu erityinen toimintatapa voi kantaa
uusiin käytännön hankkeisiin, yhdessä tekemiseen ja yhteisiin on-
nistumisen tunteisiin.

Kylätoiminta kansalaisten yhteiskunnan voimavarana

Suomalainen kylätoiminta on ajassa ajankohtaisena. Yhteiskunnalli-
nen tilanne on 1990-luvun alun vuosina kehittynyt kansalaisten oma-
ehtoisen toiminnan kannalta otolliseksi. Myös kylätoiminnan mer-
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kitys kansalaisyhteiskunnan toimintamuotona on tullut uuteen yh-
teiskunnalliseen valoon. Kylätoiminta on suomalaisen maaseudun
vahvuus. Se on kulttuurista pääomaa yhteiskunnallisen osallistumi-
sen osaamisen alueella. Tämä osaaminen on erityinen ja tärkeä voima-
vara, mutta nähdäkseni myös välttämätön perusta toimivalle kansa-
laisyhteiskunnalle. Kansalaisten yhteiskunta on haasteellinen: sen jä-
senten on nykyistä paremmin itse osattava arvioida omia voimava-
rojaan, esittää näkemyksiään ja tehdä yhteistyötä.

Kylätoiminnan tärkeä tehtävä toteutuu usein toisaalla - marginaa-
leissa - eikä siihen siksi ole tarkoituksenmukaista kohdistaa liiallisia
odotuksia tai rasitteita. Ne tukahduttavat todellisen innostuksen ja
yhteisten asioiden parissa tekemisen ilon. Talkootoimintaan perustuvan
kylätoiminnan mahdollisuudet ovat rajalliset, mutta kansalaisliikkeiden
laajasta kentästä löytyy myös samanhenkisiä kumppaneita, joiden
kanssa voidaan ryhtyä yhteistyöhön mitä monimuotoisimpia hank-
keita kantavissa verkostoissa.
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Muu lähdeaineisto

HaPu-arkisto
Professori Lauri Hautamäen henkilökohtainen arkisto vuosina 1977 -1985 pide-
tyistä esitelmistä. Sisältää tiedot yhteensä 97 esitelmätilaisuudesta.

Kyläkysely-80
Suomen kunnallisliiton vuonna 1980 kylätoimikunnille tekemä kysely. Aineis-
tossa tiedot yhteensä 454 kylätoimikunnasta

Kyläasiain neuvottelukunnan Kylät toimivat -tiedotteet vuosilta 1983 -1989

Kyläasiain neuvottelukunnan kyläpalvelukeskus. Ruvaslahti 1993. Tiedosto.

Kylät Toimivat -lehden vuosikerrat 1989 -1993.

Pirkan kylät -yhdistyksen sääntöehdotus 1993.

Rämsöön kyläkerhon pöytäkirjat 1982 - 1993.

Rämsöön kyläkerhon säännöt 8.2.1979.

Rämsöön kyläkäsikirja 1987. Rämsöön kyläkerho.

Rämy-93 -aineisto
Rämsöön kyläläisten kanssa ryhmätöinä 1993 tuotettu aineisto yhteishengen luon-
teesta. Sisältää kaksi välivaiheen tulostusta sekä lopullisen tiivistelmän.

Tutkimuspäiväkirja-1 (tpk-1)
Rämsöötä koskeva henkilökohtainen tutkimuspäiväkirja 17.3.1992 - 28.5.1994 vä-
liseltä ajalta. Yhteensä 37 sivua.

Tutkimuspäiväkirja-2 (tpk-2)
Vähähaaraa koskeva henkilökohtainen tutkimuspäiväkirja 12.3.1992 - 24.5.1994
väliseltä ajalta. Yhteensä 30 sivua.

Vähähaaran vuosikirjat vuosilta 1982 -1993.

Vähähaara-Seuran tilastot 1993. Seuran itse kokoamaa tilastoaineistoa.

Vähähaara-Seuran lehtileikekokoelma vuosilta 1982 -1993
- koottu omaksi 60 sivuiseksi tutkimuksen työraportiksi 5.11.1993.

Väti-93 -aineisto
Vähähaaran kyläläisten kanssa ryhmätöinä 1993 tuotettu aineisto kylätoiminnan
tilasta Vähähaarassa. Sisältää kaksi välivaihetta sekä niistä tehdyn tiivistelmän.

Valokuvalähteet:

Kuvat Vähähaarasta:
- Vähähaara-Seuran kuva-arkisto

Kuvat Rämsööstä:
- Tapio Sandkvist
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Liite l Kyläasiain neuvottelukunnan jäsenjärjestöt 1993

Asukasliitto
Asutus- ja maatilatalousliitto
Eläkeliitto
Finlands Svenska Kommunförbund
Kansalaisareena r.y.
Kansalais- ja työväenopistojen Liitto * +
Käsi- ja taideteollisuusliitto
Lomarengas r.y.
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto r.y. * a
Maaseudun Sivistysliitto *
Maaseutukeskusten Liitto *
Marttaliitto *
Metsäkeskus Tapio *
Opintotoiminnan Keskusliitto *
Paikallislehtien Liitto * a
Rajaseutuliitto
Sosiaaliturvan Keskusliitto *
Suomen Kaupunkiliitto
Suomen 4H-liitto *
Suomen Kirkon Srk-toiminnan Keskusliitto *
Suomen Kotiseutuliitto * a +
Suomen Kunnallisliitto * +
Suomen Maakuntien Liitto *
Suomen Nuorison Liitto * &
Suomen Punainen Risti *
Suomen Taksiliitto r.y.
Suomen Yrittäjäin Keskusliitto
Vanhustyön Keskusliitto *
Vapaan Sivistystoiminnan Liitto *

Maaseututyöväen Liitto * eronnut 1984
Kuluttajaneuvontaliitto * eronnut 1986
Kansan Sivistystyön Liitto * eronnut 1993

* - tarkoittaa Kyläasiain neuvottelukunnan perustajajärjestöjä.

o - tarkoittaa jäsenjärjestöjä, joiden edustaja on toiminut Kyläasiain
neuvottelukunnan puheenjohtajana.

+ - tarkoittaa jäsenjärjestöjä, joiden edustaja on toiminut Kyläasiain
neuvottelukunnan työjaoston puheenjohtajana.

Lähde: Palonen 1992
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Liite 2 Taulukko-osa

Taulu 1 Vähähaara-Seuran varainhankinta 1982-1992 ( muutettuna vuoden 1992 rahaksi)

Jäsenmaksut
Lahjoitukset
Arpajaiset
Lounaspa! velu t
Muu palvelutoiminta
Vuokratuotot
Juhlat
Perinne- ja kotiseututyö
Ilmoitukset
Myyjäiset
Retket ja virkistys
Muut tuotot

YHTEENSÄ mk

1982

3156
1320
3961

13714

14836
155

37142

1983

6329
4951
5830

39277

13510
2890

72787

1984

8791
3481
7678

17681
8854
4982

3241

54708

1985

9084
4556

31149
9734

16149

16368
3740
9560
8366
5143
3126

116975

1986

10958
4674

17345
17429
4002

31774
11102
6350

13401
2950
3530
4218

127733

1987

11334
18587
9323

14558
13874
30162
3937
5715

17145

4264
3172

132071

1988

12245
4821
7925

17417
10698
27769
6158
6298

23582

9859

126772

1989

10797
5446
4417

16006
21343
31012

9706
5311

19492

1504
2577

127611

1990

9501
22352

1664
11325
30991
34176
32256
67019

749

2097
6455

218585

1991

4748
12932
6614

19657
21643
32899
25922
19228

6685
3964

154292

1992

20030
23888

1840
33994
86471
15970
7068

36813
19510

1964
79544

327092

Taulu 2 Vähähaara-Seuran saamat avustukset 1982 - 1992 (muutettuna vuoden 1992 rahaksi)

Kunnalta
Lääninhallitukselta
Opetusministeriöltä
Liike-elämältä
Yhdistyksiltä
Seurakunnalta

YHTEENSÄ mk

1982

2171
2505

4676

1983

2695
1540

924

5159

1984

2736
1440

4176

1985

3400

3400

1986

3347

131000

134347

1987

5207

63500

68707

1988

5929

12100

4840

22869

1989

3277

101700

1130

106107

1990

5992

45475

1070

52537

1991

1854

23175

25029

1992

3500

1 2500

16000

Taulu 3 Vähähaara-Seuran menot 1982 - 1992 ( muutettuna vuoden 1992 rahaksi)

Perinne- ja kotiseututyö
Juhlat
Virkistys ja retket
Koulutus ja opiskelu
Tiedottaminen
Toimitilat
Yleistoimin ta
Varainhankinta

YHTEENSÄ mk

1982

3792
16962
16791

3455
167

41 1 67

1983

10927
30718
17639

11006

4013
2710

77013

1984

17562
14448
7567
3591
11579

3114

57861

1985

299
9233
4677
2244
14104
12630
4640
9432

57259

1986

3690
4746
3150
14098
44490
10455
5123

85752

1987

13389
5002
3039
19886
123275
7287
5939

177817

1988

4272
8386
624
3267
28488
58753
11941
8722

124453

1989

8413
6031
4271
3508
37106
72978
19598
11878

163783

1990

34310
26886
7122
11816
6560
80768
14027
11623

193112

1991

15041
29822
15575
3574
16484
49354
11401
21283

1 62534

1992

39222
5811
8520
5680
41211

1 07488
15321
98120

321 373

Huom! Tauluissa 3 ja 4 esitettyihin laskelmiin eivät sisälly lainanhoitokulut

Taulu 4 Vähähaara-Seuran tulot ja menot 1982 - 1992 ( muutettuna vuoden 1992 rahaksi)

TULOT mk
indeksoituna

MENOT mk
indeksoituna

1982

41 818
100

41 167
100

1983

77946
186

77013
187

1984

58884
140

57861
140

1985

120375
287

57259
139

1986

262080
626

85 753
208

1987

200778
480

177817
431

1988

149641
357

124453
302

1989

233718
558

163783
397

1990

271 1 22
648

193112
469

1991

1 79321
428

162534
394

1992

343092
820

321373
780
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