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1. Tausta ja tarve Aistien-menetelmälle 
 

Koijärven alueen kylät lähtivät mukaan Aistien-hankkeen kyläpilotiksi, koska menetelmällä halut-

tiin tehdä kylän historiaa näkyväksi ja kertoa siitä myös lapsille ja uusille kyläläisille. Alueen kylät 

olivat tehneet aiemmin yhteistyötä keskenään, mutta yhteisellä kiertävällä tilalla haluttiin myös 

vahvistaa kylien välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä asukkaiden kesken.  

Aistien-tiloista muodostuvalla historia-nykyhetki-tulevaisuus-polulla kokeiltiin myös, miten histori-

an kautta kuljetaan pohtimaan kylien tulevaisuutta. Hollannin opintomatkalla kylien kehittämises-

sä oli lähdetty liikkeelle kylän historian kautta. Tätä ajatusta haluttiin kokeilla myös Koijärvellä. 

Tämän päivän muuttuvassa maailmassa on tärkeää tuntea omat juuret ja kylän historia on tärke-

ässä osassa sitä. Vahva paikallinen yhteisö on kylien tulevaisuuden kannalta olennainen tekijä. 

Kyläläisten osaaminen, tiedot ja taidot muodostavat pääoman, jolla toimitaan. 

2. Toimijat ja toteuttajat 
 

Järjestäjänä olivat Hämeen Kylät ry, Koijärven Alueen Kylät ry, Kojon Kyläyhdistys ry, Kojon Nuori-

soseura ry, Matkun Kyläyhdistys ry, Peräjoen Kylätoimikunta ry ja Vuollun Kyläyhdistys ry. Aistien-

tilat olivat avoinna Koijärvitalossa sekä Peräjoen ja Matkun kylätaloissa. 

Kylien historian merkeissä järjestettiin kolme muistelutapaamista, jossa mukana oli iäkkäitä kylä-

läisiä Matkusta (4), Kojolta (4), Peräjoelta ja Vuollusta (5). Lisäksi kultakin kylältä haastateltiin uu-

sia asukkaita (yhteensä 6) kotiutumisesta ja viihtymisestä. Aistien-tiloissa oli kyläläinen isäntänä tai 

emäntänä yhteensä 7 kyläläistä. Koijärven koulun 5- ja 6-luokkalaiset piirsivät Unelmieni kylä – 

aiheesta, näistä toteutettiin piirustusnäyttely tulevaisuusosioon. Purkamisissa ja pystytyksissä oli 

kyläläisiä auttamassa, kokoonpano vaihteli kussakin kylässä, yhteensä mukana oli 27 kyläläistä.  

3. Tilan suunnittelu 
 

Koijärven alueen kylät ry:n kokouksessa kyläyhdistysten puheenjohtajien ja muiden hallituksen 

jäsenien kanssa ideoitiin Aistien-tilan sisältävän kylien historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. 

Suunnittelua jatkettiin palavereissa kyläyhdistysten puheenjohtajien kanssa. Suunnitteluun osallis-

tui myös muisteluihin ja haastatteluihin osallistuneet kyläläiset.  

Kylien historiaan liittyneissä muisteluissa esille nousivat 

seuraavat teemaat: 1) varhaismuistot, 2) siirtolai-

suus – uutena asukkaana kylälle, 3) kulkeminen ja 

postin kulku, 4) palvelut, elinkeinot, viljely ja maata-

lous, 5) naapuriapu, talkoot ja yhdessä tekeminen 

sekä 6) mitä syötiin ja juotiin? Näistä teemoista pyrit-

tiin myös löytämään aistimateriaaleja eri näkökulmista. 
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Kylien uusien asukkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa tuli esille kylällä asumiseen ja maalle-

muuttoon liittyviä asioita. Tavoitteena oli saada tietoa, miten he ovat kylille löytäneet, mitkä ovat 

maalla asumisen hyviä puolia ja missä he näkevät parantamisen varaa. Näitä teemoja haluttiin 

tuoda tilassa myös esille ja keskusteluun. 

Tilan aihetta ei rajattu tarkasti tiettyyn kylän aikakauteen tai aiheeseen. Tämä näyttäytyi pursua-

vana kirjavuutena siitä, millaisia esineitä ja valokuvia kyläläiset toivat tilaan. Ja siten myös aiheisiin 

josta keskusteltiin. Kokonaisuudesta ei tullut selkeää, mutta osallistujat antoivat kovasti positiivista 

palautetta siitä, että saivat olla mukana tekemässä tiloja. Löyhempi rajaaminen näytti siten oikeal-

ta valinnalta.  

4. Tilan toteutus ja käyttötarkoitus 
 

Kullekin kylätalolle Aistien-tilan pohjapiirustukset, jossa oli huomioitu kolme aikakautta, käytettä-

vissä olevat seinärakenteet ja kulkureitti. Käytännössä kaikissa tiloissa jouduttiin suunnitelmaa 

soveltamaan tilanteen mukaan. Aistimateriaaleina käytetyt tavarat, valokuvat ja lehtileikkeet saa-

tiin kyläläisiltä pääosin. Kokoamisesta vastasi pilottiohjaaja. Hänen tehtävänään oli myös kutsua 

kyläläisiä tilojen pystytyksiin ja purkuihin.  

Tila pystytettiin 1.11. Koijärvitalossa, jossa 

se oli avoinna 4.-6.11. Tilassa vieraili kylä-

läisiä ja loma-asukkaita, myös pari naapu-

rikuntien, Tammelan ja Urjalan puolelta. 

Läheisen päiväkodin lapset kävivät 5.11. 

kahdessa ryhmässä vierailulla Aistien-

tilassa. Emäntänä oli iäkkäämpi kylän nai-

nen, hän oli ihana kertomaan lapsille his-

toriatilan esineistä ja elämästä ennen 

vanhaan. 

Aistien-tila purettiin Koijärvellä ja koottiin 

Peräjoen kylätalolle 6.11.2013. Siellä tila oli avoinna 8. ja 9.11. Aistien-tilassa vieraili eniten peräjo-

kelaisia ja vuoltulaisia kyläläisiä, myös muutamia Matkun ja Kojon kylistä. Isäntinä toimi vuoltulai-

nen mies, 9.11. peräjokelainen mies ja nainen. 

Peräjoella Aistien-tila purettiin 9.11. ja siirrettiin Matkun kylätalolle. Siellä se oli avoinna 11.–

13.11. Matkussa vieraili erityisesti Matkun kylän asukkaita. Kyläemäntänä toimi kylännainen kävi-

jöiden kanssa keskustellen 11.11. Lisäksi vierailivat 12.11. läheisen Koijärven koulun esikoululaiset 

ja koululaiset ryhmineen opettajiensa kanssa. Aistien-tilaa heille esitteli pilottiohjaajan kanssa 

Matkun kyläyhdistyksen kyläemäntä. 
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Forssan Lehti kävi laatimassa jutun Koijärvitalolla 1.11., jolloin Aistien-tilaa pystytettiin eri kylien 

talkoolaisten kanssa. Juttu julkaistiin sopivasti maanantaina 4.11., jolloin Aistien-tila oli ensimmäis-

tä päivää avoinna. Forssan Lehdessä oli myös maksettu ilmoitus. Lisäksi aukiolopäivinä Forssan 

Lehden menovinkeissä mainittiin myös Aistien-tila. Aistien-tilasta laadittiin myös jaettava ilmoitus, 

joka oli esillä kylien ilmoitustauluilla sekä kyläkaupalla. Ilmoitusta myös jaettiin Peräjoen ja Vuollun 

kylien postilaatikoihin. 

 

Tila oli avoinna Koijärvitalossa 4.-6.11. yhteensä 7 tuntia, Peräjoen kylätalossa 8.-9.11. yhteensä 9 

tuntia ja Matkun kylätalossa 11.–13.11. yhteensä 9 tuntia. Lisäksi tila oli erikseen auki päiväkodin 

lapsille tiistaina 5.11. aamupäivällä ja koululaisille tiistaina 12.11. klo 8.30–12.30 sekä kyläyhdistys-

ten hallituksen jäsenille illalla tiistaina 5.11. Tämä tilaisuus meni poskelleen sähkökatkon vuoksi. 
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5. Tilan aistimateriaalit  
 

VALOKUVAT 
Tilassa käytettiin paljon valokuvia sekä sähköisenä kuvasar-
jana seinään heijastettuna että paperisina kuvina tilassa 
sisällä. Valokuvia saatiin kyläläisiltä lainaksi ja löydettiin 
kyläyhdistysten arkistoista. Kuvasarjan kuvista tehtiin luet-
telot, josta löytyi selitys kuvista. Kuvat kiinnostivat kovasti 
kyläläisiä.  
 
Muisteluiden pohjalta valittiin kolme kuvaa historia-
nykyaika-pareiksi:  

 vanha kyläkauppa – nykyinen kyläkauppa 

 vanha ”linja-auto” – nykyinen koulubussi  

 vanha traktori – nykyajan traktori  
Tällä pyrittiin saamaan vertailukohtaa ja muutosta näkyvik-
si. Lisäksi historiatilassa oli vanhoja kuvia mm. tapahtumis-
ta ja rakennuksista sekä vanhoja luokkakuvia. Nykyhetkiti-
lassa oli kuvia kylien eri tapahtumista ja kehittämishank-
keista viimevuosien ajalta. Tulevaisuustilassa oli esillä Hä-
meen Kylät ry:n tulevaisuustuvan kylätoiminnan esimerkit 
kuvasarja. 
 

 
 
 
ÄÄNIMAAILMA 
Taustalla soi sikermä vanhoja iskelmiä kannettavan tietokoneen ja kaiuttimien kautta soitettuna. 
 
MAUT 
Kyläyhdistykset keksivät maisteluttaa kävijöitä ruisleipää erilaisilla mauilla. Historiaa henki suolai-
nen silli, nykyhetkeä kirjolohen makuinen tuorejuustolevite sekä tulevaisuutta edusti suklaalevite. 
Kojolla ja Peräjoella maut olivat mukana, Matkussa makuja ei haluttu käyttää. 
 

 
TUOKSUT 
Tilassa tuoksuina oli terva, tervasaippua ja 
Kamferi. Kyläläisiltä löytyi vielä vanhoja Koi-
järven apteekin aikaisia pulloja ja purnukoita. 
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ESINEET ja SISUSTUS  
Esineistöä koottiin kultakin kylältä. Eniten esineitä kertyi 
historiatilaan. Tavaroina olivat esimerkiksi putkiradio, ta-
pettitehtaan tapettirullia, rullatehtaan puurullia, peruna-
vakkoja, kahvimylly, keritsimet, lankapuhelin, vanhoja ap-
teekin pikkupulloja ja reseptejä ja kirjottuja tekstiilejä. His-
toriatilassa hyödynnettiin Matkun kylän tapettitehtaan 
historiaa somistamalla paperikuvien taustat tapettipaloilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nykyhetkitilassa oli tavaroina matkapuhelin, mp3-soitin ja muuta nykyajan vempelettä. Esillä oli 
lisäksi kyläyhdistysten kokoamia valokuvia ja lehtileikkeitä tapahtumistaan, pari Koijärven alueen 
kylien tiedotuslehteä (Kylähullu-lehti) ja kylätiedotteita. Tulevaisuustilassa oli tontti-ilmoituksiksi 
laadittuja Forssan kaupungin myytävänä olevia tontteja Kojolla ja Matkussa sekä Koijärven koulun 
5- ja 6-luokkalaisten Unelmieni kylä – piirustusnäyttely. Tulevaisuusosiossa kyseltiin myös ideoita 
ja toiveita kylien kehittämiseksi. Jokainen kävijä sai jättää idean puuhun kiinnitettävään lehteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TELTTA 

Käytössä oli Hämeen Kylät ry:n koottava teltta, josta saatiin seinärakennelmat. Sen lisäksi yksi va-
paaehtoinen rakensi kaksi puista lisätolppaa, jolla pystyttiin tekemään yksi ylimääräinen seinä ti-
laan verhotankojen avulla. Teltan vaaleisiin seinäkankaisiin heijastettiin projektorilla kuvia tai kiin-
nitettiin kuvia.  
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KESKUSTELUTTAJAT 

Kullakin kylätalolla oli pilottiohjaajan lisäksi kyläläisiä isäntinä tai emäntinä. He kertoivat tarinoita, 
keskusteluttivat kävijöitä ja rohkaisivat tutustumaan materiaaleihin.  Osa näytti haluavan tutustua 
materiaaleihin itsekseen, osa löysi rupattelukavereita niin tutuista kuin tuntemattomimmista vie-
railijoista. Yleensä aukioloaikoina tilat täyttyivät keskustelun porinoista.  
 

 
 

6. Tulokset, arviointi ja käyttäjä kokemukset 
 

Aistien-hanke toi uudenlaista toimintamuotoa Koijärven alueen kylille. Kyläyhdistykset ja Nuoriso-

seura olivat aktiivisesti mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Aistien-tila sai myös kävijöiltä kii-

tettävää palautetta. Monet pitivät kylien ja yhdistysten yhteistä tapahtumaa odotettuna ja jatkos-

sa hyödynnettävänä toteutustapana. Aistien-tila soveltui kyläyhdistyksille luontevana, sillä hank-

keessa oli aiheena juurikin kylien yhteiset asiat tapahtumineen ja tulevaisuuspohdiskeluineen. Kä-

vijämäärä kylätaloissa oli ilahduttavan suuri.  

Aistien-tilassa herätti eniten kiinnostusta valokuvat, näiden pohjalta syntyikin erittäin paljon kysy-

myksiä ja keskusteluja. Keskusteluryhmät eri kylillä olivat antoisinta antia. Myös lasten osallistumi-

nen ja käyminen aistien-tilassa oli ilahduttavaa. Lapsia mietitytti vanhat esineet – mitä niillä on 

tehty. Kyläemännät sekä muut kävijät mieluusti kertoivat ja esittelivät esineitä pienille kyläläisille. 

Aistien-tila koettiin eri-ikäisiä ja eri kylien asukkaita yhdistävänä tapahtumana. Keskusteluissa virisi 

ideoita moniaistisuuden hyödyntämisestä jossain kylien tapahtumissa sekä ajatus kylän historiikin 

laatimisesta.  

Aistien-menetelmä -sanana edelleen tuntui kyläläisille vieraalta ja muutamat eivät uskaltautuneet 

käymään tiloissa, kun he eivät osanneet päätellä millainen tilaisuus oli kyseessä.  

Palautelomakkeista: 

”Hieno idea palauttaa mieliimme juuremme.”  

”Toispaikkakuntalaisena konkretisoitui nykyisen kotipaikan historia”. 


