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 SUOMEN VUODEN KYLÄN VALINTA 2023 

 1.  Kylän tiedot 

 Kylän nimi:  Läyliäinen 
 Sijaintikunta:  Loppi 
 Kylän asukasluku (arvio, jos tarkka tieto puuttuu):  1700 
 Etäisyys lähimpään kaupunkiin (noin) km:  19  km 
 Lähin kaupunki on: 
 Onko kylässä alakoulu? 
 Onko kylässä päivittäistavarakauppa? 
 Onko kylässä terveyskeskusta/mikä on lähin? 

 Kylän www-sivut: 
 Kylän Facebook-sivut: 

 Karkkila 
 on 
 on  , Sale Läyliäinen 
 ei, 12km Lopen terveysasema 

 www.layliainen.fi 
 https://www.facebook.com/groups/ 
 257883014065 

 2.  Onko hakijana kyläyhdistys?  ☒ Kyllä  ☐ Ei 

 Kyläyhdistyksen nimi:  Läyliäisten kyläyhdistys ry 
 Kyläyhdistyksen perustamisvuosi:  1988 

 3.  Tietojen ilmoittajan 
 yhteystiedot 

 Nimi:  Suvi Ketonen 
 Osoite:  Soltinmutka 4, 12600 Läyliäinen 
 Puhelinnumero:  050 572 1917 
 Sähköpostiosoite:  suvi.ketonen@gmail.com 

 4.  Hakemuksen liitteenä  kylän tervehdysvideo sekä lasten musiikkileikkikoulussa tekemä 
 nauhoitus harjoittelemastaan esityksestä. Lisäksi liitteissä kyläesittely, joka pidettiin Kylälle 
 asumaan -illassa 28.4.2021. 

       

 5.  Kylässä toimii seuraavia järjestöjä: 

 kyläyhdistys  ☒ Kyllä  ☐ Ei 
 kotiseutuyhdistys  ☐ Kyllä  ☒ Ei 
 nuorisoseura  ☐ Kyllä  ☒ Ei 
 maa- ja kotitalousseura tai PVY  ☒ Kyllä  ☐ Ei 
 martat  ☒ Kyllä  ☐ Ei 
 metsästysseura  ☒ Kyllä  ☐ Ei 
 urheiluseura tai sen alaosasto  ☒ Kyllä  ☐ Ei 
 4H-kerho  ☒ Kyllä  ☐ Ei 
 muita järjestöjä, mitä:  Lopen VPK, Läyliäisten osasto, PerunaRock ry 

 (musiikkitapahtumat), MLL Lopen yhdistys ry 
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 6.  Kylän kolme merkittävintä voiman näytettä viimeisen viiden vuoden aikana. 

 1.  Kylän asukkaille ajankohtaisista asioista tiedottaminen eri kanavissa ja kylän 
 verkkosivujen ja sosiaalisen median tilien aktiivinen käyttö ja kehittäminen. 

 2.  Kylän panostukset nuoriin ja lapsiin: Kyläyhdistys on osallistunut nyt kahtena 
 peräkkäisenä talvena Lopen kunnan ylläpitämän jääalueen hoitoon. Haluttiin varmistaa 
 jään maksimaalinen käyttö lyhyen luistelukauden ajalle. 

 Kyläyhdistyksen ansiosta Läyliäisten alakouluun saatiin monen vuoden tauon jälkeen 
 syksyllä 2022 Hämeen poliisista edustaja valistamaan lapsia ikätasoisesti päihteiden 
 käytöstä, ilki- ja väkivallasta  sekä jokaisen kansalaisvelvollisuuksista. 

 Vuonna 2015 kylän nuoret olivat olleet lähes 4 vuotta ilman omaa tilaa ja tähän 
 tarpeeseen kyläyhdistys loi Kylän Olohuone -hankkeen vuosille 2015-18. Tänä aikana 
 kyläyhdistys vuokrasi kylän keskustasta omakotitalon ja tiloissa järjestettiin nuorten 
 iltoja sekä pidettiin kesäkahvilaa. Tilaa sai myös vuokrata yksityiskäyttöön esim. lasten 
 syntymäpäiväjuhlien viettoon. Myös kesäteatteriesityksiä pidettiin talon pihalla. 
 Saamaan aikaan kyläyhdistys pyrki kaikin tavoin varmistamaan, että kyläkoulun 
 uudistamista suunniteltaessa sinne on tarpeellista rakentaa uusi nuorisotila. Kun koulun 
 laajennus lopulta valmistui 2018 ja uudet nuorisotilat avautuivat, siirtyi nuorisotoiminta 
 Lopen kunnan vastuulle ja uusiin tiloihin. 

 3.  Yhteisöllisyyden varmistaminen monin eri tavoin mm. monipuolisten tapahtumien ja 
 harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kyläläisten tarpeita kuunnellen mm. 
 joogakurssi. 

 7.  Miten kylä on hoitanut viestinnän (oma lehti, infokirje, ilmoitustaulu, kotisivut, sosiaalinen 
 media tms.)? Mitä eri some-kanavia kylällänne on käytössä? 

 Läyliäisten kyläyhdistys viestii säännöllisesti erilaisista ajankohtaisista asioista ylläpitämillään 
 Läyliäinen.fi -verkkosivuilla, Instagram -sivuillaan, Facebookissa sekä kylän eri liikkeiden 
 ilmoitustauluilla/seinillä. Verkkosivut kokoavat kylän ja myös lähialueen ajankohtaiset 
 tapahtumat yhteen, sähköiseen tapahtumakalenteriin ja sisältävät myös taustatiedot 
 tapahtumista ja yhteyshenkilöistä. 

 Kylälehteä julkaistiin paperisena versiona 30 vuotta, joista viimeisin julkaistiin vuonna 2020. 
 Ohessa linkki vuoden 2020 lehteen: 

 http://layliainen.fi/wp-content/uploads/2020/08/Läyliäinen-2020netti.pdf 
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 8.  Millaista yhteistyötä ja kenen kanssa kylänne tekee? Esimerkkejä: 
 A.  Kylän eri yhdistysten kanssa, jotka mainittu kohdassa 5, järjestetään vuosittain useampia 

 yhteisiä tapahtumia ja VPK:n kanssa on järjestetty mm. risujen polttotalkoot. Kyläyhdistys 
 viestii monipuolisesti ja avoimesti muiden yhdistysten tapahtumista ja toiminnasta omissa 
 viestintäkanavissaan. 

 B.  Kylän pienyrittäjien kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä tilanteen ja osaamisen 
 mukaan. Talkooapu mm. jouluvalojen asentamisessa, tapahtumajärjestelyissä ja kylän 
 viihtyvyyden parantamisessa on saumatonta ja antoisaa. Vastineena kyläyhdistys julkaisee 
 tietoja yrittäjien palveluista omissa viestintäkanavissaan. 

 Ennen joulua kyläyhdistys tekee ja jakaa asukkaiden postilaatikoihin/kylän liikkeisiin 
 Possurasti -passin, johon kerätään leimoja kylän eri liikkeistä käynnin yhteydessä. 
 Possurasti -passilla osallistuu arvontaan, jonka palkintona on joulukinkku. Tällä toiminnalla 
 halutaan tukea paikallisia yrittäjiä kannustamalla lähipalveluiden käyttöön. 

 Jouluna 2021 kyläläiset saivat käydä paikallisesta kukkakaupasta hakemassa joulukukan ja 
 viedä sen tutulle ikäihmiselle. Läyliäisten kyläyhdistys maksoi kukan 60 ensimmäiselle 
 hakijalle. 

 C.  Lopen kunta; Kyläyhdistys toimii vahvana linkkinä asukkaiden ja kunnan välillä: viestiä 
 viedään ja tuodaan, kysellen kommentteja ja tiedustellen kantaa. Ongelmakohtia tuodaan 
 esille kuntaan päin, ja näihin on myös saatu ratkaisuja, yhteistyöllä. Esimerkiksi viime 
 talvena sovittiin toimivasta ratkaisusta Lopen kunnan kanssa luistelualueen osalta. 

 D.  Lopen seurakunnan kanssa Läyliäisten kyläyhdistys järjestää 1-2 kertaa vuodessa 
 hartauden kylän talkoovoimin 1930-luvulla rakennetussa Rukoushuoneessa. Erityisen 
 pidetty on joulunalushartaus, joka viime kerralla 6.12.2022 keräsi hartauteen ja glögille 
 väkeä koko kirkkosalin täyteen. 

 E.  Maaseudun sivistysliitto; joogakurssi 

 9.  Mitä  merkittäviä  tapahtumia  (kyläjuhlia,  markkinoita,  näytelmiä,  yms.  yleisötilaisuuksia) 
 kyläläiset ovat järjestäneet viimeisen viiden vuoden aikana? 
 - Läyliäisten Maa- ja Kotitalousseura on järjestänyt suosittuja kuntotansseja Seuralassa yli 20 
 vuoden ajan, maanantai-iltaisin elävän musiikin tahdissa. Kuntotansseihin tulee tanssijoita 
 paljon myös lähikunnista. Verkkosivut  www.layliaistenseurala.com 
 - Läyliäisten kyläyhdistyksen järjestämä joogakurssi yhdessä Maaseudun Sivistysliiton kanssa 
 jo usean vuoden ajan. Kurssi syntyi aikanaan suuren kysynnän ansiosta, kun paikallinen 
 kansalaisopisto lopetti oman kurssinsa. 

 - Vauvakahvila vuosittain, jossa muistetaan kunniakirjalla vuoden aikana syntyneitä uusia 
 pieniä kyläläisiä ja yhdessä nautitaan kakkukahvit. 
 - Lapsille Pizzaa ja poppia -tapahtuma 1-2 kertaa vuodessa. Laulu- ja tanssimahdollisuus 
 ruokailun lomassa. Järjestetään yhdessä paikallisen ravintola yrittäjän kanssa. 
 - Mäen Mörinät; paikalliset kuorma-autoilijat kokoontuvat yhteen kesällä esitelläkseen 
 kalustoaan ja tavatakseen muita yrittäjiä ja kyläläisiä. 
 - Wanhojen traktoreiden ja työkoneiden -näyttely: tapahtuma järjestettiin heinäkuussa 2022 
 kymmenennen kerran. Tapahtuman keskiössä wanhat traktorit ja koneiden työnäytökset. 
 Lisäksi tapahtumassa markkinahumua, kotieläimiä ja puuhaa koko perheelle. 
 - Takakontti -kirpputori/kesätapahtuma kesäisin. 
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 - Läyliäisten Beach volley -turnaus. Tapahtuman järjestää paikallinen urheiluseura Läyliäisten 
 Luja ry ja turnauksessa mukana lähialueen joukkueita, 
 - Läyliäisten Maa- ja Kotitalousseura järjestää Suvipäivälliset vuosittain Seuralassa. Päivälliset 
 ovat maksua vastaan kaikille avoimet ja siellä tarjolla monipuolinen hämäläinen pitopöytä. 
 Viime vuoden heinäkuussa pidetyt päivälliset olivat 40. järjestyksessään. 
 - Mikkolan maalaismarkkinat; Suomen vanhin suoramyyntitila pitää kesäisin omat markkinat, 
 joihin ovat tervetulleita myyjiksi myös muut paikalliset toimijat. 
 - Mukularock ja Perunarock sekä Pakasteperunarock -musiikkitapahtuma järjestetään 
 PerunaRock ry:n ja kyläyhdistyksen toimesta. 
 - Kesäjumppaa ja perhepesäpalloa on Läyliäisten koulun kentällä. 
 - Kesäteatteriesityksiä yhdessä Teatteri Perän kanssa. 
 - Naisten hyvinvointi-illat Seurojen talolla muodin ja terveyden teemoilla ja lisäksi kyläyhdistys 
 järjesti eri teemoilla yhden päivän kursseja mm. päähierontaan liittyen. 
 - Itsenäisyyspäivän soihtukuja 2 km matkalle + Seurakunnan kanssa hartaus kylän 
 Rukoushuoneella 
 - Joulunavaustapahtuma yhdessä paikallisten yrittäjien ja yhdistysten kanssa. 
 - Läyliäisten pienyrittäjät kokoontuvat vuosittain omiin pikkujouluihin, joissa verkostoidutaan ja 
 pidetään hauskaa yhdessä. Idea tapahtumalle on lähtenyt paikallisista 3 yrittäjästä, jotka 
 halusivat olla mukana luomassa hyvää yrittäjähenkeä kylään. Pikkujouluja on vietetty yhdessä 
 jo 10 vuoden ajan. 

 - Kylässä on erittäin aktiivinen ja valveutunut VPK, joka osallistuu aktiivisesti tapahtumiin 
 omalla kalustollaan, antaa koulutusta piensammutuksesta, vierailee koulussa ja järjestää myös 
 11-17-vuotiaille nuorisopalokuntatoimintaa. 
 - Kyläkoulussa on aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka on järjestänyt vuosien mittaan 
 erilaisia tapahtumia koululaisille ja heidän perheilleen mm. rusettiluistelu-, pyöräily-, disko-, 
 Näy liikenteessä- ja laskiaisrieha -tapahtumat. 
 - Kylän päiväkodissa on myös aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka on järjestänyt 
 useampana vuonna alle kouluikäisille oman Halloween -diskon paikallisessa ravintolassa sekä 
 muita teemapäiviä päiväkodin kiinteistöllä. 

 10.  Miten kylä ja kyläläiset ovat osallistuneet alueensa lähipalvelujen kehittämiseen ja 
 uudelleen järjestämiseen (esim. kauppa, lähikoulu, posti, kylän monipalvelukeskus, 
 laajakaistayhteydet, jätevesineuvonta, kylien turvallisuus, kyläavustaja, kuljetuspalvelut)? 

 1) Naapurikylässä Järventaustassa kyläaktiivit olivat perustaneet valokuituosuuskunnan ja 
 vastaava yhteys haluttiin myös Läyliäisiin. Kyläyhdistys teki 2019-20 selvityksen uusista 
 halukkaista osuuskuntalaisista ja samalla kartoitettiin mahdollisuudet valokuituverkoston 
 laajentamiselle Läyliäisiin. Syksyllä 2021 Läyliäisten taajama-alueelle saatiin valokuitu käyttöön 
 kaikille pääasuinalueille, joissa oli riittävä määrä tilaajia. 
 2) Jääalue saatiin talvella 2022 käyttöön 5-7 talkoolaisen työpanoksella aiemmin kuin ikinä 
 aiemmin. 
 3) K-Market lopetti toimintansa kylässä 2021 ja kaupan palveluihin kuului Lopen Apteekin 
 reseptitilausten toimitukset ja käsikauppalääkkeiden myynti. Liikkeen sulkeuduttua 
 kyläyhdistys oli aktiivisesti selvittämässä mahdollisuutta ko. palvelut takaisin kylälle Läyliäisten 
 Saleen. Osuuskauppa Hämeenmaa ja Lopen apteekin apteekkari saivat sopimuksen aikaiseksi 
 kesällä 2022 ja nyt palvelu toimii kylällä. 
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 11.  Mitä elinkeinojen kehittämiseen ja/tai paikallistalouden edistämiseen liittyviä hankkeita 
 kylä on toteuttanut tai ollut mukana toteuttamassa viimeisen viiden vuoden aikana? 

 Kyläyhdistys toimii vahvasti yhteistyössä kylän yrittäjien kanssa, jotta kyläläiset käyttävät oman 
 kylän palveluja (Possurasti -passi, yrittäjien mainokset verkkosivuilla ja monenlainen 
 tapahtumayhteistyö) sekä kylän viihtyvyyden (jouluvalot, ensi kesäksi suunnitelmissa 
 kyläkuvaa parantavia toimenpiteitä kts. kohta 14), 

 12.  Onko kylän voimin pyritty edistämään maaseutuasumista ja hankkimaan kylään uusia 
 asukkaita ja miten (tonttipörssi, markkinointi, muilla tavoin)? 

 Läyliäisten kyläyhdistys oli mukana Kylälle asumaan -illassa 28.4.2021. Tilaisuus toteutettiin 
 Teams -sovelluksessa, jossa eri puolilta Suomea paikalliset yhdistykset esittelivät omaa kylää 
 ja sen asumismuotoja sekä palveluita. Tilaisuus oli Suomen Kylät ry:n organisoima. Lopen 
 kunnassa oli samaan aikaan Tontti tonnilla! -kampanja meneillään, joten samalla voitiin tuoda 
 koko Lopen kuntaa esille valtakunnallisesti. Kunnan tonttikampanjat ovat olleet esillä myös 
 kylämme verkkosivuilla sekä somekanavissa. 

 https://suomenkylat.fi/wp-content/uploads/2021/06/Layliainen.pdf 

 Kahtena vuotena Läyliäisten kyläyhdistys ry on myös ollut yhteydessä alueella toimiviin 
 kiinteistövälittäjiin markkinoimalla kylän verkkosivuja ja somekanavia, jotta ne saisivat 
 enemmän näkyvyyttä ja toimisivat houkuttimena muuttaa kyläämme.. 

 13.  Miten ympäristöä ja paikalliskulttuuria (perinnetapahtumat, kyläkirjat, kylän 
 perinne-/arvorakennusten ylläpito jne.) vaalitaan? 

 Läyliäisten kyläyhdistys on tilannut Läyliäisten historiasta kirjan, jonka on kirjoittanut Aatos 
 Alhainen ja se on julkaistu vuonna 1999 nimellä Wanhan waltatien warrelta. 

 Läyliäisten kyläyhdistys ry julkaisi kesällä 2021 Läyliäisten historiallisen kävelykierroksen 
 Citynomadi -sovelluksessa. Siinä älypuhelimen / tietokoneen avulla pystyy siirtymään 
 Läyliäisten kulta-aikaan etenkin 1950-luvulle, jolloin juna puksutteli kylän halki, kylässä oli 
 elokuvateatteri ja keskusta täynnä palvelevia liikkeitä. Kävelykierroksessa on esitelty yli 30 
 kohdetta kuvien ja sanojen avulla. 

 Läyliäisten Maa- ja Kotitalousseura ylläpitää ansiokkaasti edelleen kylän keskustassa olevaa 
 seurojentaloa, joka täytti 100 vuotta vuonna 2022. Talo on vuosien saatossa kunnostettu 
 hienoksi ja sinne on hankittu myös nykyaikaiset suurkeittiökoneet ja 
 äänentoisto-/kokousvälineet. 

 Kesäisin ja jouluna kylään aikanaan talkoovoimin rakennetussa Rukoushuoneessa pidetään 
 Lopen seurakunnan toimesta iltahartaus. Hartauden kahvituksesta vastaavat aina paikalliset 
 yhdistykset vuorotellen. 

 14.  Miten suunnitelmallista kylänne toiminta on ja millaisia tulevaisuuden suunnitelmia kylällä 
 on seuraaville viidelle vuodelle? 

 Kyläsuunnitelma on vuodelta 2012 ja sen mukaisesti monipuolista toimintaa on toteutettu 
 erityisesti tapahtumien muodossa. Tärkeänä ohjenuorana on ollut myös pysyä ajan hermolla 
 kuuntelemalla kyläläisten tarpeita ja toimia yhteistyössä kylän muiden yhdistysten ja yrittäjien 
 kanssa.  Uudistamme kyläsuunnitelman kevään 2023 aikana  kylämme.fi  -sivustolle. 
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 Aloittaa Läyliäisten kasvojen kohotus -hanke yhteistyössä Lopen kunnan ja Ely-keskuksen 
 kanssa. Hankkeessa halutaan parantaa Läyliäisten kyläkuvaa, taajama-alueeseen kuuluvan 
 seututie 132 varren yleisilmettä ja turvallisuutta sekä parantaa taajaman puistoalueita 
 asukasystävällisemmäksi. Hankesuunnitelma on valmis jätettäväksi Leader-Emolle. 

 15.  Onko viimeaikaiset poikkeusajat ja/tai kriisit muuttaneet kylänne toimintatapoja, ja onko 
 teille syntynyt pysyviä muutoksia ja käytänteitä (esim. kyläturvallisuuteen, varautumiseen, 
 digitaalisuuteen ja monipaikkaisuuteen liittyen)? 

 Viimeistään Covid-19-pandemia herätti myös kyläläisten kiinnostuksen nopeisiin 
 tietoliikenneyhteyksiin ja tähän tarpeeseen valokuituyhteyden saaminen kylään oli tärkeää.. 
 Kyläyhdistyksen toimintaa sopeutettiin terveysturvalliseksi pandemia-aikaan järjestämällä 
 Kesäkivaa -videokilpailu nuorille, yhteinen metsäretki naapurikylän luontopolulle raikkaaseen 
 ilmaan, sekä luomalla Citynomadi-sovellukseen Läyliäisten historiallinen kävelykierros -reitti. 
 reittiä jokainen pystyi kulkemaan omatoimisesti silti saaden kattavan kuvauksen kylän 
 historiasta ja sen eri rakennuksista. Kierros käsittää yli 30 kohdetta. 

 16.  Miksi juuri tämä kylä pitäisi valita Suomen Vuoden Kyläksi? 

 Läyliäinen on taajamakylä Etelä-Suomen kasvukeskusten välissä. Tämä on kylä, jonka hyvästä 
 maineesta kertoo se, että tänne on rakennettu viime vuosina paljon uusia omakotitaloja ja 
 monet kylän entiset nuoret haluavat jäädä kylään asumaan ja perustaa perheen 
 kotiseudulleen. 

 Alueen työssäkäyvästä väestöstä monen työpaikka suuntautuu pääkaupunkiseudulle, jonne 
 ajoaika lyhentyi merkittävästi Klaukkalan ohitustien ansiosta. Läyliäisten yhteisöllisyys ei ole 
 hävinnyt, vaan kukoistaa! Kanssaihmisistä välitetään aidosti ja talkoohenki elää. Apua 
 pyydetään ja sitä saa hyvin myös sosiaalisen median kanavien kautta. Rajoitetun julkisen 
 liikenteen vuoksi myös mm. kimppakyytitoiminta on aktiivista. Edelleen lapsista ja nuorista 
 pidetään huolta kollektiivisesti ja taustalla vaikuttaa "koko kylä kasvattaa" -periaate. 

 Pieneksi kyläksi meillä on monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Harrastusvaihtoehtoja on 
 tarjolla mm. ratsastusta, balettia, sählyä, joogaa, lentopalloa. Lisää tietoa verkkosivuillamme 
 http://layliainen.fi/?page_id=14  . Kyläyhdistys miettii nytkin jo uusia eri ikäisille soveltuvia 
 kursseja tai luentosarjoja toteutettavaksi ensi syksylle. 

 Kyläyhdistyksessä toimitaan aidosti koko kylän hyväksi proaktiivisesti kyläläisten tarpeita 
 kuunnellen. Tästä olemme myös saaneet kyläläisiltä kiitosta. Läyliäisten toiminta on raikasta ja 
 nuorekasta ja kaavoihin kangistumatonta ! Pandemia vuosien tempaukset ovat tästä oiva 
 osoitus. 

 Kyläyhdistyksessä ymmärretään, että pysyäkseen elinvoimaisena kylä tarvitsee asukkaita ja 
 lapsia. Vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa erityisesti pienten kylien tilanne on 
 haastava ja kylät joutuvat kilpailemaan houkuttelevuudestaan suurten kasvukeskusten kanssa. 
 Läyliäinen tulisi valita Suomen Vuoden kyläksi, koska kylä tarjoaa turvallisen kasvupaikan 
 lapsille ja nuorille, yrittäjille keskeisen sekä verkostoitumista tukevan ympäristön, 
 loma-asukkaille idyllisen maalaistunnelman ja kaikille asukkaille riittävästi väljyyttä ja tilaa 
 hengittää unohtamatta kuitenkaan isojen kaupunkien läheisyyttä, joka varmistaa monipuoliset 
 työllistymismahdollisuudet ja erityispalvelut. Kylässä on energinen tekemisen meininki! 

 Tässä vielä tunnelmia kylästämme: 
 https://suomenkylat.fi/wp-content/uploads/2021/06/Layliainen.pdf 

 https://youtu.be/N3-rBWUYZJc - Paikallisen muskariryhmän esitys 
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