
 

  

 

 KYLÄMME TUOTTAA HYVINVOINTIA! 
MIELENTERVEYSTAITOJA KYLILLE 

 

 

 

 

Kylät tuottavat hyvinvointia siellä asuville, 

vaikka eivät aina huomaa ajatella omaa 

rooliaan tästä näkökulmasta. 

Hyvinvointiteemojen nostaminen 

kylätoiminnan arvoiksi ja tavoitteiksi luo 

yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa koko kylälle.  

Kylätoiminnan on tärkeää leikata läpi kaikkien 

ikäluokkien ja mahdollista yhdessä tekemistä 

ja hauskan pitämistä yli sukupolvien. 

 
 
3. Innostukaa uudesta 
 
Yllättäkää sekä itsenne että kyläyhteisönne ja kokeilkaa 
jotain uutta. Luokaa kylällenne mahdollisuuksia uusien 
asioiden kokeilemiseen. Ehkä ei kannatakaan kopioida 
suoraan viime vuoden toimintasuunnitelmaa vaan 
keksiä jotain ihan uutta.  
  
Ehkä voisitte vierailla jossain, missä ette ikinä ole 
käyneet? Tai järjestää jonkun ihan uudenlaisen 
tapahtuman? Katsokaa myös omaa ympäristöänne 
uusin silmin. Onko jotain, mitä olette jättäneet 
huomaamatta? 
 
4. Ottakaa tunteet mukaan toimintaan 
 
Kylätoimijuus saa suututtaa ja vihastuttaakin, mutta sen 
pitää tuottaa myös iloa ja positiivisuutta. Tunnistakaa 
tunteenne ja valjastakaa ne voimavaraksenne! 
Esimerkiksi ärtymys jotain asiaa kohtaan voi johtaa 
siihen, että asia saadaan muuttumaan paremmaksi. 
Pohtikaa mitä tunnette ja löytäkää tunteista voimaa! 
 
5. Pyytäkää apua, jos ette itse jaksa 
 
Kenenkään ei tarvitse selivytyä yksin, vaan apua saa 
pyytää niin läheisiltä, muilta kyläläisiltä kuin 
ammattilaisiltakin. Jos joku asia huolestuttaa, ottakaa se 
rohkeasti puheeksi! 
 

 

 
 
 
 
 

Viisi tapaa vahvistaa mielenterveyttä 

kylätoiminnassa 
 

1. Pitäkää huolta toisistanne – iloitkaa elämästä 

Hyvä arki muodostuu itsestä huolehtimisesta ja asioista 

jotka tuovat iloa. Luokaa siis yhdessä mahdollisuuksia 

ilonpitoon ja arjen hyviin hetkiin. 

Arjen pieniä nautintoja voivat olla esim. juorupiiri tai 

vapaaehtoinen kahvihetki mukavassa porukassa. Tai 

miksi ette järjestäisi pientä liikunta tai rentoutushetkeä 

vaikkapa kesken johtokunnan kokouksen 

2. Pitäkää yhteyttä 

Elämä on rikkaampaa, kun sen jakaa muiden kanssa. 

Iloista ja suruista keskusteleminen antaa uusia 

näkökulmia. 

Mahdollistatteko kylällenne yhdessäoloa ja mukavia 

keskusteluja? Muistatteko kysyä toistenne kuulumiset? 

Voisitteko luoda lisää aidon ja välittömän yhdessäolon 

mahdollisuuksia kylällenne? 

 

. 

Nostakaa hyvinvointi toimintanne keskiöön ja sitä alkaa syntyä kuin itsestään! 



 
 

 

 

MITÄS SULLE KUULUU?  

MUISTAKAA KYLÄNNE NUORET! 

 

Ole olemassa! 

Kuuntele, jos nuorella on asiaa ja osoita, että olet 

tarvittaessa käytettävissä, jos on avun tarvetta. 

Älä tuomitse, vaan anna mahdollisuus! 

Nuoruus on mustavalkoisuuden ja idealisminkin 

aikaa. Nuorten ”hullutuksia” ja jyrkkiä ajatuksia ei 

kannata tuomita, vaikka joskus kyseenalaistaisikin. 

Nuorten idealismin voimalla on myös muutettu 

maailmaa vuosisatojen ajan, joten ehkä voitte 

löytää nuorista voimavaroja uuden luomiseen? 

Valjastakaa nuoruuden into hyötykäyttöön! 

 

 
 

"Jumalallinen nuoruus on aina 
uskonut ja uskoo yhä, että on 

pikku juttu liikuttaa maailmaa."
Alfredo Panzini

Sivu 2 

Peräkamarin pojat ja huppupäiset tytöt 

Nuorten pahoinvointi on Suomessa lisääntynyt ja 

syrjäytyisvaarassa olevia nuoria löytyy joka kylältä. 

Vuonna 2017 syrjään jääneitä nuoria oli Suomessa 

tilastojen mukaan noin 70000 ja se käy 

yhteiskunnallisestikin kalliiksi.  

Kylätoimijoilla on mahdollisuus toimia myös näiden 

nuorten hyväksi, eikä siihen ihmeellisiä temppuja tarvita. 

Nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen onnistuu aivan 

samoilla keinoilla, kuin yhteistyöllisyyden ylläpitäminen 

muutoinkin. 

 

Mitä se voisi olla käytännössä? 

Muista kysyä kuulumiset! 

Moni nuori kulkee huppu päässä ja kuulokkeet korvilla. 

Silti heiltä voi ja pitääkin kysyä kuulumiset. 

Vuorovaikutuksen eteen kannattaa tehdä töitä! 

Arjen pieniä tekoja! 

Voisitko tarjota nuorelle esimerkiksi kyytiä harrastukseen 

tai maitokauppaan? Kävisitkö auraamassa pihan, 

leikkaamassa nurmikon tai kutsuisit oman perheesi 

kanssa syömään? 

 
Sastamalan seudun mielenterveysseura ry, www.tukitalo.com

 

 

 


