
Käy Kylässä- hanke 

 

Yhteenveto esiselvityshankkeesta 

Virtain kylien kehittämisyhdistyksen esiselvityshankkeen aikana tehtyjen haastatteluiden 

perusteella Käy Kylässä- hankkeelle on olemassa tilaus. Yhdistysten ja yritysten keskuu-

dessa nousi esiin tarve toiminnalle, joka kokoaisi yhteen eri tahot ja saisi lisättyä yhteistyö-

tä eri toimijoiden välillä.  

Esiselvityshankkeen tarkoitus oli kartoittaa kylien palvelut ja kerätä toimenpide-ehdotuksia. 

Esiselvityshankkeen aikana selvitettiin myös eri yhdistysten ja yritysten tahtoa sitoutua 

yhteisen toiminnan kehittämiseen jatkossakin. Kehittämisehdotuksia tuli paljon, osa ehdo-

tuksista koski kylämatkailun kehittämistä yleisesti, ja osa niistä oli hyvin yksityiskohtaisesti 

suunniteltu tietylle kylälle. Toimintaideoissa korostui yhteistyön ja yhteisöllisyyden tarve. 

Virroilla ja Ruovedelle on erilainen tilanne kylien suhteen joten toimintaideoissakin tuli esil-

le asioita jotka toimivat jo osassa kyliä. Tulevien toimenpiteiden tarkoituksena ei ole luoda 

päällekkäistä toimintaa, vaan edistää aktiivisten kylien ja niiden yhteisöjen ja yritysten 

mahdollisuuksia tuottaa ja kehittää matkailu- ja virkistyspalveluita.  

Yhteistyö 

Haastatteluissa tuli selvästi esille tarve lisätä kylätalojen käyttöä. Kylien kehittäminen näh-

dään kokonaisvaltaisena työnä ja tärkeää on lisätä kylien houkuttelevuutta, jotta saataisiin 

uusia asukkaita, erityisesti lapsiperheitä. Yleisesti toivottiin yhteisiä palavereita, joissa yh-

distyksien ja yritysten toimijat voisivat yhdessä suunnitella toimintaa ja uusia palvelukon-

septeja. Samalla vältettäisiin myös päällekkäisten tapahtumien ja muiden toimintojen tuot-

tamista. Tarpeellista olisi myös se, että uudet toimijat voisivat tutustua kylällä jo oleviin yh-

distyksiin ja yrityksiin. Ehkä yhdistysten ja yrittäjillä olisi tarvetta yhteiselle ”virkistyspäiväl-

le” johon sisältyisi ideointia ja tutustumista sekä vapaampaa jutustelua 

Kylätalojen käytön lisääminen 

Käy kylässä -hankkeen tavoitteena on lisätä kylätalojen käyttöä ja näin lisätä myös kylien 

yrittäjien toimintoja joilla luodaan kaikkia hyödyttäviä palvelupaketteja. Paketit uutena 

asiana alueella kuulostivat yleisesti hyvältä ja niitä ideoitiin runsaasti. Osassa yhdistyksiä 



vaivasi ajatus toiminnan lisäämisestä koska vapaaehtoisille tulisi lisää töitä, toisaalta taas 

toiminnan lisääminen oli monen toimijan tavoite.  

Yhtenäiset nettisivut 

Esille tuli tarve saada kylien palvelut yksille sivuille. Tietoja kyllä löytyy, mutta monelta eri 

sivulta ja päivittämiselle on tarvetta. Virtain kylillä on omat nettisivut joista palvelut löytyvät, 

Virtain matkailuinfon sivuilta löytyy myös paljon tietoa. Ruovedellä on kunnan matkai-

lusivuilla otsikoita kuten majoitus josta löytyy koko kunnan majoituspalvelut, myös yksittäi-

set mökkivuokraajat. Sivuilta löytyy myös helposti Ruoveden yritykset aakkosjärjestykses-

sä. Vain muutamalla kylällä kuten Väärinmajalla ja Muroleella on omat sivut. Pirkan kylät 

on kerännyt vuokrattavien juhlapaikkojen tiedot yksille sivuille. 

Internet-pohjainen ajanvarausjärjestelmä 

Käy Kylässä- hankkeen aikana luodaan yhteiset internet-sivustot, jossa kylätalojen ja ky-

lissä toimivien yhteistyöyritysten tiedot ovat myös ajantasaisilla yhteystiedoilla varustettu-

na. Lisäksi hankkeen avulla luodaan internet-pohjainen varausjärjestelmä. Moni toimija 

koki ajatuksen ajanvarausjärjestelmästä houkuttelevaksi. Ajanvarausjärjestelmällä helpote-

taan tilojen varausta ja vähennetään vapaaehtoistoimijoiden taakkaa. Netissä toimiva jär-

jestelmä näyttäisi jo varatut päivät. Juhlien järjestäjien toimintaa helpottavat sivut jossa on 

linkitetty helposti löydettäväksi esim. alueen pitopalvelut ja majoitustilat helposti. Käy Ky-

lässä – sivustoilla, joilla kylien toimijat helposti on löydettävissä.   

Kyläopaspalvelu 

Virroilla ja Ruovedellä, kuten muillakin maaseutupaikkakunnilla on kaunista luontoa ja pal-

jon näkemisen arvoisia paikkoja. Kylien opas/ tarinan kertoja olisi kaivattu palvelu yhdistys-

ten ja yritysten joukossa. Jokaisella kylällä on omia tarinoita. Alueella menee paljon reittejä 

ja  täällä on   myös laavuja, joita hyödynnetään vähänlaisesti. Kaivataan opasta, joka vie 

matkailijoita ja ryhmiä metsään poimimaan marjoja tai vaikka nokipannukahville ja makka-

ralle. Myös bussikierrosten järjestäminen esimerkiksi kylätapahtumiin nousi esiin esiselvi-

tystä tehtäessä. Oppaille olisi jo nyt kysyntää esim. matkailevien eläkeläisryhmien keskuu-

dessa. Muutamia kyläoppaita löytyi jo esiselvityshankkeen aikana ja esim. Virtain Kotalas-

sa on perinnekierrokset oppaan johdoilla ovat markkinoitu palvelu. 

 



Palvelupaketit  

Yhteistoimintaa tällä alueella tulee lisätä siten, että kootaan valmiita tuotteistettuja, paikal-

listen toimijoiden tuottamia matkailupaketteja. Koemarkkinointi lähialueilla hoidetaan hank-

keen toimesta. Kun koemarkkinointi ja pakettien testaus on saatu tehtyä, markkinointiyh-

teistyötä ryhdytään tekemään mm. GoTampereen kanssa. Matkailupakettien suunnittelu ja 

rakentaminen on tärkeää. Paketteja markkinoimalla saadaan aluetta erilaisia mielikuvia 

luotua matkailijoille. Pakettien luominen ja niiden toimivuuden varmistaminen on tärkeää 

jotta asiakkaille jää luotettava ja hyvä mielikuva Virtain ja Ruoveden palveluista. 

Esimerkki palvelupaketista 

- kylätalo - tilavuokra, yhdistys 
- ateriapalvelut - yrittäjä 
- ohjelmapalvelu - yrittäjät tai yhteisö 
- majoituspalvelu -yrittäjä 

 
Käytännössä paketin voi toteuttaa esimerkiksi Virtain Jäähdyspohjassa, tila vuokrataan 

nuorisoseuralta ja ateriapalvelusta vastaa Jaana Kallio. Kimalle-laiva risteily Virtain kau-

niissa maisemissa haitarimusiikin säestyksellä vie maatilamatkailu Haapamäkeen jossa 

ryhmä majoittuu ja illan aikana ohjelmassa mm. savusauna. 

Messut 

 Matkailumessut ja erityisesti maaseutumatkailuun suunnatut messut olisivat oikea paikka 

esitellä Virtain ja Ruoveden kylien matkailumahdollisuuksia sekä tuoda esille yhdistysten ja 

yrittäjien välistä yhteistyömallia. Hankkeen aikana on tarkoitus osallistua kaksille messuille 

vuodessa. 

Taidesuunnistus 

Yksittäisenä tapahtumana myös Virtain ja Ruoveden omaa taidesuunnistusta on ideoitu, 

Pirkanmaan taidesuunnistus järjestetään joka vuosi, mutta Virtain ja Ruoveden alueiden 

toimijat tuntevat jäävänsä syrjään Tampereen suuren tarjonnan takia. Mahdollisuuksien 

mukaan suunnistukselle on toivottu yhteistä bussikuljetusta, jolloin saataisiin enemmän 

ihmisiä liikkeelle. 

 

 



Käy kylässä- toimipiste 

Hankkeen tavoitteena on nostaa kylien matkailullista profiilia ja lisätä näkyvyyttä. Internet-

sivut ovat yhä lisääntyvä markkinakanava, mutta se ei täysin, ainakaan vielä korvaa henki-

lökohtaista palvelua. Kylien ja niiden yhdistysten ja yritysten näkyvyyttä lisätään perusta-

malla kylien oma infopiste mahdollisimman keskeiselle markkinapaikalle Virroille ja Ruo-

vedelle. Infopisteet toimivat tiiviissä yhteistyössä myös muiden paikkakunnan toimijoiden, 

kuten esimerkiksi kuntien matkailutoimen kanssa.  

Yhdistyksiä ja yrityksiä haastateltiin esiselvityshankkeen aikana 95 kpl, näistä 12 yritystä 

ilmoitti, ettei heillä ole kiinnostusta hanketta kohtaan tai toiminta on hiipumaan päin, eivät-

kä halunneet, että heitä haastatellaan. Yrityksiä on lähdössä mukaan 6 ja yhdistyksiä 12. 

Jatkotoimenpiteistä kiinnostuneita yhdistyksiä ja yrityksiä on 19 kpl. Kiinnostuneet yritykset 

ja yhdistykset jäivät odottamaan esiselvityshankkeen jälkeisiä toimenpiteitä.  

Hankkeen vastuullisena toteuttaja on Virtain kylien kehittämisyhdistys ry.  Hankkeen toteu-

tusaika on 1.11.2009- 1.11.2012.  

Käy Kylässä hankkeen tavoitteet ja mittarit 

Tavoitteet: 

1. Toimijoiden sitouttaminen konseptiin 

- yhteiset toimintatavat ja päämäärät 

2. Sisällön luominen 

- kylätalojen palvelupakettien luominen  

- laadun varmistaminen 

- nettisivujen päivittäminen 

- yhteinen esite 

- sähköisen ajanvarausjärjestelmän luominen 

- kylien yhteisen infopisteen luominen 

- varahenkilö järjestelmän luominen 



3. Käy Kylässä toimintamallin lanseeraaminen 

- sisältö ja logo 

- toimintamallin testaus ja sisäistäminen  

- ulkoinen viestintä 

Mittarit: 

1. Hankkeeseen mukaan lähtevät yhteisöt ja yritykset 

2. Muodostetut palvelupaketit 

3. Muodostetut yhteistyörenkaat 

4. Kylien tilojen varausten lisääntyminen 

Hankkeen budjetti 

Käy Kylässä-hanke 2009, 2kk 2010 2011 2012, 10kk Yhteensä 



Projektityöntekijän kuukausipalkaksi on laskettu 2500€/kk+ sivukulut 

Vuokrakulut perustuvat alueen yleiseen vuokratasoon.  

Ostopalveluna hankitaan nettisivut sekä niiden päivittäminen, esite jossa painot-

tuu kylätalot ja yhteistyöyritysten palvelut. Hankkeen aikana on tarkoitus osallis-

tua yhteensä kuuteen messutapahtumaan. 

Yksityinen rahoitus kerätään kylätalojen aktivoitumisesta hyötyviltä yhdistyksiltä 

ja yrityksiltä sekä tapahtumilla. 

Hankkeen toteuttamiseen haetaan PoKo ry:ltä avustusta 80 % hankkeen kus-

tannuksista ja 20 % rahoitetaan yksityisellä rahoituksella. 

Hankkeen välirahoitukseen tullaan hakemaan korotonta lainaa Virtain kaupungil-

ta 57 000 euroa. 
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