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Koti Koijärven alueen kyliltä 

 

Aistien-tilan yhtenä näkökulmana oli uusien asukkaiden muuttaminen ky-

lille. Miten sitä voitaisiin vauhdittaa ja saada uudet tulokkaat viihtymään? 

 

Aistien-hankkeen ohjaaja Anne Kettunen haastatteli lokakuussa Peräjoel-

le, Vuoltuun, Kojolle ja Matkuun viime vuosina muuttaneita asukkaita. 

Kultakin kylältä oli jututettavina yksi asukas tai pariskunta. Tuorein tulo-

kaspariskunta oli löytänyt uuden kodin vuosi sitten. 

 

Keskusteluissa tuli esille kylällä asumiseen ja maallemuuttoon liittyviä asi-

oita. Tavoitteena oli saada tietoa miten he ovat kylille löytäneet, mitkä 

ovat maalla asumisen hyviä puolia ja missä he näkevät parantamisen va-

raa. Oheiset tarinat ovat tiivistelmiä ja poimintoja näistä juttutuokioista.  
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Uusien asukkaiden ajatuksia asumisesta omalla kylällä 
 

Uuden kodin löytyminen 

Uusi asukas kertoi olevansa täältä kotoisin ja tarkoitus oli muuttaa vain vähäksi ai-

kaa. Hän työllistyi, ja sattumalta löytyi talo, johon hän ihastui. Kolmen viikon kulut-

tua hän olikin talon uusi omistaja. ”Siitä alkoi remontointi, joka oli ratkaiseva askel 

juurtumiseen.” 

 

Toinen uusi kyläläinen kertoi kiinnittäneensä usein huomiota tien lähellä olevaan 

taloon. Myöhemmin hän yllätyksekseen huomasi talon olevan netissä myynnissä.  

”Sitä käytiin katsomassa ja se oli siinä. Talo tuntui heti kodilta.” 

 

Pariskunta kertoi kertoneensa tutulle kiinteistövälittäjälle, että hakusessa on talo 

jota voivat itse laittaa. Ja niinpä sellainen sitten löytyikin. ”Tästä oli lyhyt työmatka. 

Muuton jälkeen vapaa-aikaa meni kotia laittaessa.”  

 

Toinen pariskunta kertoi uuden talon löytyneen myös netin kautta. He olivat tulleet 

elämäntilanteeseen, että he kävivät mökillä paljon ja lapset olivat omillaan. Paris-

kunta päätyi kokeilemaan maalla asumista kun kerran pitivät paljon maaseudusta. 

He kävivät katselemassa omakotitaloja eri puolilla Kanta-Hämettä, ”ja tämä talo ko-

lahti”. ”Ei ollut näyttöä vaan työkaverin kanssa tultiin vain pihaan. Sattumalta paikal-

la oli omistaja. Hän esitteli, ja tultiin hyvin juttuun. Seuraavan kerran tultiin välittä-

jän kanssa.” 

 

Kotiutuminen uuteen asuinpaikkaan ja tutustuminen muihin kyläläisiin 

Tulokkaat kertoivat, että kyläläiset ja naapurit ottivat erittäin hyvin vastaan. Kyläyh-

distyksen toimintaan osallistuminen edisti kylään ja kyläläisiin tutustumista. Muka-
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vat naapurit ja maaseudun rento meininki sai kehuja. Uusi asukas kertoi oman talon 

kiinnittävän kylälle, ilman taloa hän olisi varmaan jo muuttanut pois Forssasta.  

 

Viihtyminen maaseudulla 

Uusi asukas arveli ihmisten viihtyvän maalla, jos vain kipinä rauhalliseen maalla 

asumiseen löytyy.  

Mistä uudet asukkaat erityisesti pitävät maalla asumisesta? Haastateltavat kertoivat 

vastauksiksi maaseudun rauhan, naapureiden mukavuuden ja iltojen pimeyden. Tär-

keää ovat myös oma piha, metsä, pelto ja omalla totilla puuhastelu. 

- Voi pudistella mattoja ihan milloin vain, ei ole vuoroja.  

- Voi vaikka laulaa ja soittaa.  

- Kissat voi olla ulkona vapaana.   

Haastatellut tuoreet asukkaat kokevat viihtyvänsä eivätkä kaivanneet pois. 

 

Naapuriapua saa kun vain kysyy 

Uudet asukkaat kertoivat saavansa naapuriapua aina kun tarve yllättää. Apua saa-

daan tienauraamiseen, vessan kaivon tyhjennykseen, takan muuraukseen, tiskiko-

neen laittoon, maan kääntöön, perunan istuttamiseen ja nostamiseen. Auttajat ja 

taitajat ovat löytyneet läheltä. Lisäksi naapurit katsovat reissun aikana pihalla kävi-

jöiden perään. 

Usea haastateltava kertoi muutettuaan saaneensa puhelinnumeroita ja tietoa kuka 

tekee mitäkin.  

 

Ideoita tonttien markkinointiin 

Osa haastateltavista koki, että kylien kannattaisi markkinoida kyliä ja myynnissä ole-

via tontteja enemmän. ”Kaikki forssalaisetkaan eivät välttämättä tiedä Peräjokea”. 

Letkun tonttipäivät mainittiin useasti.  



4 
 

Vinkeiksi annettiin lehti- ja nettimainostuksen. Lisäksi tuli idea Avoimien ovien ta-

pahtumasta, jonka aikana kyläläiset voisivat esitellä taloaan mahdollisille kylälle 

muuttajille ja kertoa kuinka ovat vanhasta saaneet kunnostettua hyvän talon ja ”voi-

sin kertoa kuinka hyvä täällä on asua”. Tapahtumia voisi olla myös kylätalolla, jossa 

kylän esittelyä ”nuorille asukkaille positiivista kertomaa kylästä ja mahdollisuuksis-

ta”. Kylätalolle ideoitiin kesätapahtumaksi takakonttikirppiksen. 

 

Kylän markkinointia ajateltiin olevan haasteellista: ”on vaikea markkinoida kun vas-

taan tulee vanhoja hökkeleitä. Ensivaikutelman kerrottiin vaikuttavan paljon. Sotkui-

sen ympäristö arveltiin antavan epämiellyttävän kuvan. ”Kylätalon kohta on siisti ja 

houkutteleva”. 

 

Uuden koulun arveltiin houkuttelevan uusia asukkaita entistä enemmän. Muuttajat 

saattaisivat olla maaseudulle kaipaavia ja ekologista elämäntavan omaavia sekä 

pientä kyläkoulua kannattavia lapsiperheitä. 

 

Tulevaisuus 

Uudet asukkaat pohtivat asuvansa pitkään uusissa kodeissaan ja asuinkylillään niin 

kauan kuin terveyttä riittää. Taloa remontoiville on tärkeää pitää talo itsellään kauan 

kun siihen on satsattu paljon työtä. ”En tule koskaan luopumaan talosta. Siihen sisäl-

tyy paljon tunnearvoa, koska sitä on isäni kanssa remontoitu. Se säilyy minulla aina, 

vaikka laitan vuokralle tai pidän kesämökkinä.” 
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Terveisiä ja toiveita 

- Kuka voisi opettaa leivinuunin käyttöä? 

- Kyläyhdistyksessä tehdään aina samalla lailla. Ottakaa uusia ideoita herkem-

min vastaan. 

- Palautetta vesiosuuskunnasta: maksut ovat nousseet hirveästi, toivottavasti 

laskevat. 

- Liityin muuton jälkeen heti kunnallistekniikkaan, se toimii hyvin. Mutta ei saa 

pelkkää vettä, pitää liittyä sekä veteen että viemäriin. 

- Kylähullu-lehti on kiva ja kattava. Siitä löytyvät paikalliset palvelut ja on seu-

dun yrittäjät. Mieluummin sitä maksaa lähiseudun yrittäjälle.  

- Me varrotaan keltaista kuukausitiedotetta, koska siitä näkee mitä kylällä ta-

pahtuu. 

- Forssassa asioilla käynti ei haittaa, mutta olisi kiva jos olisi kauppa, mutta se ei 

kylällä menestyisi. 

- Maalla on pakko olla oma auto. On hyvät tiet ajaa. On nopea reitti Forssaan ja 

Humppilaan.  


