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Maallemuuton asiantuntija
oKylien ja kuntien tukeminen heidän maallemuuttotyössään

oMaakunnallisten kyläyhdistysten (erityisesti kyläasiamiehet) tuki

oMaallemuutto- ja monipaikkaisuushankkeiden yhteistyö ja tuki

oMaallemuuttoon ja maaseudun kehittämiseen liittyvät puheenvuorot ja 
alustukset eri tilaisuuksissa

oMaallemuuttoon liittyvä viestintä
• Mediayhteistyö, asiantuntijalausunnot, haastattelut
• Facebook ja Instagram
• Kampanjat

oOsallistuminen maallemuuttoon, monipaikkaisuuteen, maaseudun 
elinvoimatyöhön ja maaseutuasumiseen liittyviin tapahtumiin, 
tilaisuuksiin ja työryhmiin

oVerkostotyö ja vaikuttaminen



Suomen Kylät ry

o Suomen Kylät ry on Suomen alueellisin järjestö; kokoamme Suomen paikalliskehittäjät 
yhden sateenvarjon alle. Edustamme noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 
maakunnallista kylien yhteenliittymää, 54 seudullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa 
joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kaupunginosayhdistyksiä.

o Leader-jaosto, kyläjaosto, korttelijaosto, KV-jaosto, nuorisojaosto

o Vuoden 2022 painopiste monipaikkaisuudessa, maaseudun nuorissa, 
kyläturvallisuudessa ja maallemuuton edistämisessä

o Tapahtumia: 
• Valitsemme keväisin Vuoden kylän
• Avoimet Kylät-päivä kesäkuussa
• Avoimet Joulukylät, joulukuussa 2022
• Ylpeydellä kylästä –webinaarisarja
• Ylpeydellä Kylästä -webinaari | Päijät-Hämeen Kylät (phkylat.fi)

https://www.phkylat.fi/ylpeydellakylasta/


Suomen Kylät ry

o Kyläkoulujen pelastuspaketti
Puolet Suomen peruskouluista lakkautettu –
kyläkoulujen pelastuspaketti kyseenalaistaa 
koululakkautuksista syntyneet säästöt - Suomen 
Kylät ry (suomenkylat.fi)

o Kansainvälistyvä vai kuihtuva maaseutu? -
osaajapulaseminaari eduskunnassa
KANSAINVÄLISTYVÄ VAI KUIHTUVA MAASEUTU? -
osaajapulaseminaari eduskunnassa - Suomen Kylät 
ry (suomenkylat.fi)

https://suomenkylat.fi/kylakoulujenpelastuspaketti/
https://suomenkylat.fi/osaajapula/


Maallemuuton edistäminen Suomen 
Kylät ry:ssä
o Työryhmät (kyläkoulutyöryhmä ja kyläkoulujen 
pelastuspaketti)

o Lausunnot

o Keskustelu poliittisten päättäjien ja virkamiesten 
kanssa

o Maaseudun elinvoimatyö, esim. liikkuvat palvelut

o Maaseututeemojen nostaminen keskusteluun
somessa ja aktiivisuus median suuntaan



Maallemuuton työkalupakki

Asumiskokeilut

Asuminen: 
asumismuodot, 

linjaukset, strategiat 
ja kaavoitus

Kampanjat Markkinointi

Osallisuus
Monipaikkaisuus ja 

vapaa-ajan asukkaat
Palvelut Vastaanottokyky

Viestintä Yhteistyö



Asumiskokeilut

o Ensimmäinen askel maallemuuttoon →
kynnyksen madaltaminen

o Kohderyhmän määrittely

o Kokeilu + sometus

o Vaikuttajayhteistyö

o Etätyölomat
• Etätyölomat - Etätyön ja harrastusten 

saumaton yhdistelmä (maallemuutto.fi)

https://maallemuutto.fi/etatyolomalle-savoon/


Asumiskokeilut ja kampanjat

o Vietä kesä SydänSuomessa –kampanja ja opas asumiskokeiluihin

o Mynämäen ja Pöytyän (kesä maalla) kesäasukaskokeilut
• Kiinnostus kokeilla maaseutuasumista kasvussa – helsinkiläispari tarttui Pöytyän kunnan tarjoukseen kesäkodista 

200 eurolla (yle.fi)

• Mynämäen kesäkodit haettavana | Vakka-Suomen Sanomat

o Rakastu arkeen -kampanja Pöytyällä

o Pertunmaa Veljespirtin asumiskokeilu tuo kaikille hyvää (pertunmaa.fi)

o Pilpala alkamassa (Lopen kunta/Hämeen kylät)

o Pieksämäen asumiskokeilu; tule vuodeksi ja saat puolen vuoden vuokran ilmaiseksi

o Loimaan Virttaan 100 talkootuntia muuttajalle Sata tuntia talkootyötä – Virttaan kylä

https://yle.fi/uutiset/3-11428114
https://www.vakka.fi/uutiset/mynamaen-kesakodit-haettavana-6.221.115647.cc5ffbc006
https://www.pertunmaa.fi/veljespirtin-asumiskokeilu-tuo-kaikille-hyvaa
https://virttaa.net/sata-tuntia/


Monipuoliset asumisratkaisut 
o Kohderyhmät: Eri elämäntilanteessa 
olevien huomioiminen

o Vuokra-asuminen
o Kärsämäen kunnan Asumalla omaan 

kotiin – konsepti Asu Kärsämäellä 
(karsamaki.fi)

o Ekokylät
• Onnellisten kylä
• Virtain Vaskivesi

o Yhteisöllinen osuuskunta-asuminen
• Pöllökartano Osuuskunta 

Pöllökartano
• Tikkalan helmi Yhteisöllistä 

osuuskunta-asumista Jyväskylän 
Tikkalaan

o Minitalot
• Luopioinen, Janakkala, Hailuoto
• konseptointi ja paketointi

o Tyhjät kiinteistöt markkinoille 
• Autiotalojen tinder: Muuta maalle-

palvelu

oKaavoitus

o Käyttötarkoituksen muutokset
• citymaalaiset_sysma__opas_2021.pdf

https://karsamaki.fi/asu-karsamaella/
http://pollokartano.fi/
https://www.pokokorpilahti.fi/2020/11/04/yhteisollisesti-asumaan-tikkalan-ilona-koteihin/
https://www.sysma.fi/library/files/61274688c910581b39000168/citymaalaiset_sysma__opas_2021.pdf




Kyläkummit ja agentit
o Kyläkummi, muuttokummi, muuttoagentti… Madaltaa kynnystä 
ja poistaa pelkoja. Sitouttaa ja integroi.

o Uusien asukkaiden ja kylään muuttoa suunnittelevien tukena

o Uusien asukkaiden tervetulotoivotus ja –muistaminen

o Auttaa ja opastaa (palvelut, vapaat asunnot ja tontit, kylän 
toiminta, yhdistykset, tapahtumat..)

o Mökkiläiset

o Kutsuminen mukaan tilaisuuksiin

o Opas ja kaveri, sisäänheittäjä

o Janakkala, Soini; Puumalan muuttoagentti, Sysmän 
paluumuuttokummi
• Soinin kyläkummit | Soini
• Paluumuuttajille - Sysmä (sysma.fi)

https://kunta.soini.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/soinin-kylakummit
https://www.sysma.fi/paluumuuttajille


Viestintä
o Palvelut ja alueet esiin
• Kylien ja niiden palveluiden ja toimijoiden kokoaminen yhteen paikkaan
• Varsinais-Suomessa kehitetty Mobiililuotsi Mobiililuotsi - Tervetuloa Vakka-Suomeen!
• Asuinalueiden hakukone | Hoods.fi

o Kylien näkyminen kaupungin sivuilla – kartat, toimijat ja yhteystiedot

o Yhteismarkkinointi kylien kanssa – kylien helmet esiin!

o Maallemuuttajien tarinat

o Brändäys – myös kylille
• Erottautuminen
• Ei vain luonnon rauhaa

o Rohkeus ja raikkaus (SK: Mantelisilmä, kyläruno, #Ylpeydellä kylästä, #teesekylillä)

https://mobiililuotsi.fi/
https://hoods.fi/


Osallisuus ja osallistaminen
o Monipaikkaisuus
• Mökistä kodiksi – kuntien aktiivisuus ja käyttötarkoituksien muutoksien mahdollistaminen
• Kartoitusseteli vapaa-ajan asunnon muuttamiseen vakituiseksi asunnoksi - Kemiönsaari 

(kemionsaari.fi)
• Oikeat palvelut
• Mökkiläiskahvit tms. vastaavat säännölliset tapaamiset
• Osaamisen hyödyntäminen

o Nuoret
• Osaamisen hyödyntäminen; kysy mitä haluat tehdä
• Hyvillä mielen ja hyvin eväin maailmalle
• Harjoittelupaikat opintojen aikana

oUusien alustojen hyödyntäminen Commu | Auttamisen tori (commuapp.fi)

https://www.kemionsaari.fi/fi/asuminen_ymparisto/rakentaminen/kartoitusseteli_vapaa-ajan_asunnon_muuttamiseen_vakituiseksi_asunnoksi
https://commuapp.fi/


Yhteistyössä on voimaa ja viisautta
o Kuntayhteistyö: kylät kuntien helminä

o Kylien välinen yhteistyö: samassa veneessä samaan suuntaan kilpailun sijaan

o Yhdistysten välinen yhteistyö

o Yhteinen markkinointi

oHyviä esimerkkejä
• Janakkalan kumppanuuspöytä

• Lastunen/Lempäälä Kyllä kylille –sopimus

• Äänekosken kyläparlamentti



Maallemuuton työkalupakin TOP 5

1. Monipuolista asumistarjontaa

2. Muista monipaikkaiset

3. Erotu joukosta, brändää rohkeasti! 

4. Tee yhteistyötä

5. Tarjoa mahdollisuus kokeilla: madalla kynnystä ja poista pelot



Linkkejä ja vinkkejä 1/3
oYlpeydellä kylästä -webinaarin tallenne ja esitykset - Suomen Kylät ry

oYlpeydellä Kylästä -webinaari järjestetään 10.5. klo 17.30-19.30. - Suomen Kylät ry (suomenkylat.fi)

oYlpeydellä kylästä webinaari 10.5.2022 - YouTube

oYlpeydellä kylästä -webinaarisarja jatkuu 13.9. teemalla Viestintä – kylästä kuuluu - Suomen Kylät ry 
(suomenkylat.fi)

o Ylpeydellä kylästä-tekstiilien (paidat, hupparit, kangaskassit) tilaus Suomen Kylät ry - Finlands Byar rf 
(dprint.fi)

oMaalleasumaan.fi - Suomen Kylät ry (suomenkylat.fi)

oMaallemuuttotalkoot | Päijät-Hämeen Kylät (phkylat.fi)

o Mantelisilmä | YouTube

oAsuinalueiden hakukone | Hoods.fi

oCommu | Auttamisen tori (commuapp.fi)

oPorisuhdeneuvoja - Rakastu Poriin

oHome & Found | Yhden vanha on toisen uusi

oKyläkummi auttaa maallemuuttajaa löytämään hiihtoladut tai vaikka polttopuita – Jaana Kauranen ryhtyi 
kyläkummiksi muutettuaan maalle (yle.fi)

https://suomenkylat.fi/ylpeydella-kylasta-webinaarin-tallenne-ja-esitykset/
https://suomenkylat.fi/ylpeydella-kylasta-webinaari-jarjestetaan-10-5-klo-17-30-19-30/
https://www.youtube.com/watch?v=klkvIi3fDzg
https://suomenkylat.fi/ylpeydella-kylasta-webinaarisarja-jatkuu-13-9-teemalla-viestinta-kylasta-kuuluu/
https://www.dprint.fi/webshop/57-suomen-kyl%C3%A4t-ry-finlands-byar-rf
https://suomenkylat.fi/maalleasumaan-fi/
https://www.phkylat.fi/maallemuuttotalkoot/
https://www.facebook.com/Suomenkylat/videos/600589374460763/
https://hoods.fi/
https://commuapp.fi/
https://rakastuporiin.fi/porisuhdeneuvoja/
https://homeandfound.fi/
https://yle.fi/uutiset/3-12332671?utm_medium=social&utm_source=facebook-share&fbclid=IwAR2PTGG015ATGjp8GHkwrVcZP1syKjXacN16Yksxd1DEtUqM2OyqCGk_jDU
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Asumiskokeilut

▪ Nuoria somevaikuttajia houkutellaan ilmaisella asunnolla kesäksi pohjoiseen Keski-Suomeen – tavoitteena saada alueelle julkisuutta ja uusia 
asukkaita (yle.fi)

▪ Veljespirtin asumiskokeilu tuo kaikille hyvää (pertunmaa.fi)

▪ Mynämäen kesäkodit haettavana | Vakka-Suomen Sanomat

▪ Helsinkiläinen valokuvaaja kokeili ilmaista etätyölomaa Savossa – Suonenjoki tarjosi hotelliyöt, työtilan ja harrastusmahdollisuudet (yle.fi)

▪ Kiinnostaako asua kesä vanhassa töölöläistalossa? Aino Mielo, 19, haluaa vaihtaa asuntoa jonkun kanssa ja lähteä itse ihmettelemään maakuntia -
Helsinki | HS.fi

Mökistä kodiksi

▪ citymaalaiset_sysma__opas_2021.pdf

▪ Puumala kodiksi -hanke | Puumala

▪ Mökistä kodiksi - Pertunmaa

▪ Mökkimuutokset kaipaavat lisätyötä (pertunmaa.fi)

▪ Yhä useampaa kiinnostaa mökkinsä muuttaminen vakituiseksi asunnoksi – maalle muuttaja ei aina kaipaa edes vesivessaa (yle.fi)

Yhteisöllinen asuminen

▪ Vaskiveden Yhteisökylä – Muuta omaan kotiin maalle

▪ Lapinjärvitalot - Lapinjärvi (lapinjarvi.fi)

▪ Ryhmävuokra-asunto on uudenlainen yhteisöasumisen malli - Etuovi.com Ideat & vinkit

▪ Yhteisöasuminen kiinnostaa vanhoja ja nuoria yhä enemmän – ihmisen ikävä toisen luo muuttuu todeksi kun ikää karttuu (yle.fi)

https://yle.fi/uutiset/3-11727931
https://www.pertunmaa.fi/veljespirtin-asumiskokeilu-tuo-kaikille-hyvaa
https://www.vakka.fi/uutiset/mynamaen-kesakodit-haettavana-6.221.115647.cc5ffbc006
https://yle.fi/uutiset/3-11767436?fbclid=IwAR05DHTG1Z3Q26-jNsrKxFXNLp06k8aaWPWdSpMPFUFmBHpCuVETyNhIihA
https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000007834768.html
https://www.sysma.fi/library/files/61274688c910581b39000168/citymaalaiset_sysma__opas_2021.pdf
https://puumala.fi/tyo-ja-yrittajyys/puumala-kodiksi-hanke/
https://issuu.com/kingkong.fi/docs/kaskivalkeat_2020/s/11123034
https://www.pertunmaa.fi/mokkimuutokset-kaipaavat-lisatyota
https://yle.fi/uutiset/3-11618909
https://yhteisokyla.fi/
https://www.lapinjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-2/lapinjarvitalot/
https://www.etuovi.com/koti/blogi/ryhmavuokra-asunto-on-uudenlainen-yhteisoasumisen-malli/
https://yle.fi/uutiset/3-11534970
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Minitalot

▪ Minitalo minitontilla Janakkalassa.

▪ Pieni maalaiskylä kampittaa muuttotappiota erikoisilla asumisratkaisuilla – 20-vuotias hevosyrittäjä ja 54-vuotias 
lähihoitaja valitsivat minitalot (yle.fi)

Ekokylät

▪ Onnellisten Kylä (onnellistenkyla.com)

Yhteisöllinen asuminen

▪ Vanhapappila.com - Vanhapappila - Pikkukoti, Loma-asunto, Etätyötaivas

▪ Korpilahden Tikkalaan nousee yhteisöllinen pientalokylä vanhuksille – Valtakunnallisen pilotin kodeista pääosa on 
jo varattu | Keski-Suomi | Keskisuomalainen (ksml.fi)

▪ Yhteisöllistä osuuskunta-asumista Jyväskylän Tikkalaan - Korpilahden pohjoiset kylät (pokokorpilahti.fi)

Vuokra-asuminen

▪ Asu Kärsämäellä (karsamaki.fi)

https://www.janakkala.fi/asukkaaksi/etusivu/tontit/minitontti-ja-minitalo/
https://yle.fi/uutiset/3-12304570?utm_medium=social&utm_source=facebook-share&fbclid=IwAR3BGUjq5m_ACJKanLCrUOnhcD2wr2jm4OpELtR0PErrbEn8Oi-aEUJRX2I
https://www.onnellistenkyla.com/
https://www.vanhapappila.com/
https://www.ksml.fi/paikalliset/3611655#kommentit
https://www.pokokorpilahti.fi/2020/11/04/yhteisollisesti-asumaan-tikkalan-ilona-koteihin/
https://karsamaki.fi/asu-karsamaella/


”Mikä on paras tekemäsi päätös?
Muuttaa maalle. Parasta täällä on 
ylimääräisten ärsykkeiden puute. 
Tuotantoni ei olisi ollut mahdollinen, jos 
emme olisi muuttaneet maalle. Täällä on 
työrauhaa ja luonnonrauhaa. Päiväni 
ovat yhä täyteläisiä: sähköposti on 
täynnä ja puhelin soi, minulla on täällä 
ystäviä ja vilkas sosiaalinen elämä. 
Ikävää maalla on vain se, että julkista 
liikennettä ei oikeastaan ole.”

Kaari Utrio Apu-lehdessä 20.4.2022

Positiivinen puhe maaseudusta ja kylistä!



KIITOS!
johanna.niilivuo@suomenkylat.fi

facebook.com/

maallemuuttoasiantuntijajohanna.niilivuo/

instagram.com/johanna_suomenkylat/

045 341 0384

suomenkylat.fi
facebook.com/suomenkylat
instagram.com/suomenkylat

twitter.com/suomenkylat
tiktok.com/@suomenkylat


