
Uhkaako energiakriisi kylien yhteisöllisyyttä? 

 

Voisi ajatella, että energiakriisi lisää kylien yhteisöllisyyttä ja toisista huolehtimista. Totuus voi kuitenkin olla 

toisenlainen. Koronavuodet ovat kylillä takana ja ne veivät yhteisöllisiä tiloja ylläpitäviltä tahoilta kassat 

tyhjiksi. Vuosien säästöt, jos niitä on ollut, on jo käytetty. Yhteisölliset tilat eivät ole saaneet vuokratuloja ja 

omiakaan tapahtumia ei ole voinut järjestää. Nyt kun kylillä saisi taas harrastaa ja järjestää tapahtumia, 

sähkönhinta uhkaa kylätalojen ylläpitoa ja lämpimänä pitämistä.  

Mitä kylätalojen kylmäksi laittaminen sitten merkitsee? Monella kylällä se viimeinenkin yhteinen paikka, 

jossa harrastaa, sulkee ovensa. Kylän asukkailla ei ole enää liikuntapaikkoja tai paikkaa, jossa kokoontua 

kerhoihin tai kansalaisopiston piireihin. Juuri nyt, kun koronan jälkeen tarvittaisiin kohtaamisia ja 

harrastusmahdollisuuksia. Useat yleishyödylliset tilat toimivat myös juhlapaikkoina ja kokoustiloina sekä 

kylien omien tapahtumien toteutuspaikkana. Kaikki nämä mahdollisuudet menetetään, jos ei isoa tilaa -

saati sitten edes pientä osaa siitä- saada lämmitettyä. Kyse ei ole pelkästään kylmäksi jäävästä tilasta, vaan 

kyse on asukkaiden harrastusmahdollisuuksista, juhlapäivistä ja yhteisöllisyydestä. Tilojen sulkemisesta ei 

ole enää pitkä matka siihen, että tiloista joudutaan luopumaan pysyvästi. Eikä tilojen kylmillään pitäminen 

ainakaan paranna niiden kuntoa ja arvoa. 

Mitä sitten voitaisiin tehdä? Kansalaisopistojen tilat ovat kantakaupungin alueella kaupungin omia ja nämä 

tilat varmasti pidetään tulevanakin talvena lämpimänä. Haja-asutusalueella kansalaisopistojen tilat ovat 

usein yhdistysten ylläpitämiä eikä kansalaisopisto tällä hetkellä maksa sellaista vuokraa, joka oikeasti 

kattaisi tilojen kulut. Voisiko kansalaisopistojen vuokrassa huomioida muuttuneen energiatilanteen ja 

tilojen ylläpitokustannusten kasvamisen? On myös pohdittava, voisivatko yhdistykset saada jotakin 

hyvitystä korkeista sähkölaskuista tai voisivatko kunnat antaa avustusta tiloja ylläpitäville tahoille. Yksi 

vaihtoehto olisi uusi avustuspaketti kylä- ja seurantaloilla, kuten oli korona-aikana. Myös verotuksessa voisi 

huomioida muuttuneen tilanteen. Joissakin kunnissa kunta tai kaupunki perii kiinteistöveroa 

yleishyödyllisiltä toimijoilta. Ensi vuoden budjettia valmistellessa olisi harkittava, voisiko kiinteistöveron 

poistaa yleishyödyllisiltä toimijoilta ja näin helpottaa yhteisöllisten tilojen elinmahdollisuuksia. 

Talvi tulee pian ja nyt on toimittava nopeasti, että kylä- ja seurantalot sekä muut yhteisölliset tilat saadaan 

pelastettua. 

 

Kylien yhteisten tilojen puolesta,  

Merja Kaija 

Kyläasiamies  

 

 

 

 

 

 


