
Perinnematkaillen 
vuoteen 2020

Alueiden välinen kehittämishanke



• Hanke toteutetaan Ykkösakseli ry:n ja 
Sepra ry:n alueilla

• Hankeaika 1.8.2015-30.06.2017 
(mahdollinen jatkoaikahakemus)

”Hankkeen avulla halutaan aktivoida toimijoita tunnistamaan 

perinteeseen ja kulttuuriin liittyviä mahdollisuuksia. Hankkeessa 

järjestetään verkostoitumistilaisuuksia, hyvien käytäntöjen ja 

kokemusten vaihtoa eri alueiden kanssa. Hankkeen tuloksena 

kohdealueen toimijat muodostavat yhteistyöverkostoja, joiden 

avulla perinteestä ja kulttuurista nousevia teemoja voidaan 

hyödyntää alueen elävöittämisessä. ”



Toimenpiteitä
• Paikallisten vahvuuksien ja erityispiirteiden esille nostaminen ja 

löytäminen aktivoimalla toimijakenttää
• Paikallisten verkostojen yhteistyön kehittäminen 

matkailutoimijoiden yhteistyön vahvistamiseksi
• Hyvien käytäntöjen ja kokemusten etsiminen kohdealueille
• Paikallisten yhdistysten innostaminen toimimaan tarinankertojina 

ja tapahtumanjärjestäjinä matkailutoiminnan tukemiseksi
• Teematapahtumien järjestämisen tukeminen eri alueiden 

toimijoiden yhteistyönä
• Nuorten ja ikäihmisten yhteisen toiminnan käynnistäminen 

tarinoiden ja paikalliskokemusten siirtämiseksi eteenpäin



Toimenpiteiden toteutusta
• 2015 syksyllä järjestetty työpajoja joissa pohdittu sitä mitkä 

teemat olisivat alueittain nostettavia
• Työpajojen pohjalta maaliskuussa 2015 järjestetty 

Matkalla kylässä-ilta jonka teemana tarinallistaminen ja sen 
hyödyntäminen kylän vetovoimatekijöiden esiin tuomisessa

• Teemaillat jatkuvat hankkeen loppuun saakka, teemat 
käsittelevät aiheita, joilla kylän näkyvyys paranee ja 
omaleimaisuus korostuu (esim. viestintä, perinteen siirto) 

• 2017 tammikuussa PEMA-matka yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa kohteena Vuolenkoski Iitissä



KYLÄT NÄKYVIKSI teemailta
Klo 17.30 Tervetuloa ja lyhyt talon esittely

17.45 Perinnematkaillen -hankkeen terveiset
18.00 Kylien viestinnästä Toni Degerlund Mediaruukki
19.15 Karttapohja julkaisualustana Pentti Saastamoinen
19.30 Kylien kyltityksestä V-S ELY-keskuksen terveiset
19.45 Keskustelua ja loppuyhteenveto



KYLÄT NÄKYVIKSI teemailta

Kylteistä seuraavaa:

Paikanimikilvellä osoitetaan ensisijaisesti 
saapuminen viitoitettuun kohteeseen. 

Paikanimikilpeä voidaan käyttää myös paikan 
määrityksen tai matkailun kannalta merkityksellisen 
paikan kuten joen, sillan, kanavan, lossin harjun tai 
muun paikan osoittamiseen.



KYLÄT NÄKYVIKSI teemailta

Varsinais-Suomen ELY –keskuksen alueella ei 
pääsääntöisesti käytetä paikanimikilpiä osoittamaan 
kyliä, mikäli ne eivät ole matkailun kannalta 
merkityksellisiä ja ei aina silloinkaan, kun paikka on 
merkitty taajamaksi merkillä 571 (taajama). 

Taajaman nimi on silloin osoitettu taajama-merkin 
yhteyteen asetetulla lisäkilvellä.



KYLÄT NÄKYVIKSI teemailta

Säädökset:
Merkillä voidaan osoittaa aluetta, jokea, siltaa tai 
muuta paikkaa, jolla on merkitystä 
paikanmääritykselle. 

Kunnan tai maakunnan raja voidaan merkitä 
paikanimikilvellä, jonka yhteydessä on kunnan tai 
maakunnan vaakuna. (LMp 22 §)



KYLÄT NÄKYVIKSI teemailta

Kyläkilpien asennukseen on suhtauduttu varauksella 
koska alkuinnostuksen jälkeen ei enää löydy 
merkeille kunnossa- ja ylläpitäjiä ja kun ns. ”ilmainen” 
raha loppuu, niin koko innostus loppuu ja merkit 
jäävät oman onnensa nojaan, sillä tienpitäjä ei niitä 
ota kunnossa- ja ylläpidettäväksi.

Tuoko kylän nimikilpi jotakin lisäarvoa kylälle, mikäli 
kylällä ei ole tarjota palveluita tienkäyttäjille?



KYLÄT NÄKYVIKSI teemailta

Mikäli kylällä on tienkäyttäjille tarkoitettuja palveluita, 
niin palvelukohteet voidaan osoittaa yleisillä teillä 
tieliikenneasetuksen mukaisella opastusmerkillä, 
ennakko-opastustaululla, erkanemisviitalla, 
opastuskartalla, osoiteviitalla, osoiteviitan 
ennakkomerkillä sekä tilapäisen myyntipaikan 
viitoitukseen tarkoitetulla tilapäisellä merkillä. 

Nämä merkit ovat luvanvaraisia.



KYLÄT NÄKYVIKSI teemailta

Lupa-asioissa voi kääntyä Liikenteen 
asiakaspalveluun puoleen puh. 0295 020 600 
ma-pe klo 9-14.

Kalle Peltonen aluevastaava 
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