AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA
POHJOIS-SAVOSSA

Kylärekisteri ja kylätalorekisteri
Muistakaa ilmoittaa kylärekisteriin yhteystietojen
muutokset. Kylärekisterin kautta teemme kaiken
tiedotuksen teidän kylien ja toimijoiden suuntaan.
Sähköisen kyläkirjeen listoille voi lisätä koko oman
yhdistyksen hallituksen sähköpostit joko laittaa
itse tai laittaa tiedot kyläasiamiehelle.
Kylätalorekisteriin saa edelleen ilmoittaa
kylätalojen tietoa ja hankkeen myötä tietoja
todella tullaan tarvitsemaan.

www.pohjois-savonkylat.fi

Avoimet Kylät 2016— la 11.6.2016
Tulkaa mukaan kylien
tapahtumapäivään!
Avoimet Kylät päivää vietetään lauantaina 11.6.2016 ja silloin kylät ympäri
Suomea toivottavat kaikki tervetulleiksi tutustumaan kylien toimintaan,
kyläläisiin sekä kylien palveluihin. Kylien oma ohjelma voi olla mitä tahansa:
tanssit, markkinat, ruokailua, liikuntaa, esityksiä, kirppis, kyläkävely, kylän
matkailukohteen esittely, perhepäivä, kahvila kylätalolla, huutokauppa,
tonttien esittelyä tai mitä ikinä ohjelmaa kylällä haluattekaan järjestää.
Tarkoitus on, että tilaisuus on kaikille avoin ja ohjelma sellaista, että se
houkuttelee kävijöitä tutustumaan kylän toimintaan ja käyntikohteisiin.
Jokainen kylä tekee omanlaista toimintaa ja omanlaisen tapahtuman!
Tapahtuma voi olla pieni tai suuri, tehty yhden tai useamman toimijan
voimin. Jos teillä on jo jokin tapahtuma kyseiselle päivälle sen saa ilmoittaa
mukaan.

www.pohjois-savonkylat.fi

Avoimet Kylät 2016
Ilmoittakaa: Kylä – Kunta – Tapahtuma (selkeä kuvaus päivästä) – Tarkka
osoite – Tapahtuma-aika – Järjestäjätaho (yhdistyksen tms. nimi) –
Yhteyshenkilön nimi – Yhteyshenkilön puhelinnumero – Yhteyshenkilön
sähköposti — mahdollinen kotisivu, jossa lisätietoja tapahtumasta.
Tiedot tulee ilmoittaa kyläasiamies Merja Kaijalle 25.4.2016 mennessä
pohjoissavonkylat@gmail.com
www.avoimetkylat.fi Valtakunnallinen Avoimet Kylät-sivusto.
www.pohjois-savonkylat.fi

Kyläpäällikkökoulutusta syksyyn 2016
Mille alueelle ja millä teemalla?
Otamme mielellään toiveita kyliltä vastaan, mille suunnalle koulutusta tulisi
järjestää ja millä teemalla. Voimme kouluttaa esim.
• tiedottamiseen ja viestintään, sosiaalisen median käyttöön,
• tuotteistamiseen,
• tapahtumien järjestämiseen,
• rahoitukseen ja varainhankintaan,
• osallisuuteen tai kylä-kunta yhteistyöhön yms..
Mihin teillä kylätoimijoilla on vain tarvetta. Suomen Kylätoiminta ry:n kautta
tulevalla tuella, voimme myös hankkia koulutukseen ulkopuolista osaamista ja
kouluttajaa teidän toiminnan tueksi.
Ottakaa yhteyttä ja laittakaa toiveita tulemaan kyläasiamiehelle, koulutus voidaan
pitää joko yhtenä lauantaina syksyllä tai kaksi eri koulutusta arki-iltoina.
www.pohjois-savonkylat.fi

Lokaali 2016
• Lokaali – Valtakunnalliset kyläpäivät pidetään
Päijät-Hämeessä ja Heinolassa 10.-11.9.2016.
• Tapahtuma on tarkoitettu kaikille maaseudun ja
kylien toimijoille sekä paikallisesta kehittämisestä
kiinnostuneille.
• Viikonlopun aikana päijäthämäläinen kyläelämä
esittäytyy monien tapahtumien ja retkikohteiden
avulla. Lokaalissa julkistetaan Valtakunnallinen
vuoden kylä 2016.
• Ohjelma valmistuu kevään 2016 aikana.
• Infoa tämän vuoden Lokaaliin liittyen löydät myös
tapahtuman facebook -sivuilta:
www.facebook.com/lokaalitapahtuma
www.pohjois-savonkylat.fi

Lokaali 2017 Leppävirta, Pohjois-Savo
• Vuonna 2017 Lokaali pidetään Leppävirralle syyskuun ensimmäisenä
viikonloppuna.
• Kaikki kylät laittakaa viikonloppu jo nyt kalenteriin.
• Tehkää omista kylistä esitteitä, ottakaa kuvia ja valmistautukaa
tulemaan Lokaaliin ja kertomaan omasta kylästänne.
• Leppävirralle sovittu 10.5.2016, jolloin tulemme kertomaan enemmän
hankkeesta sekä Lokaalista
• Lokaalin kyläretkien kohdepaikkoja voi alkaa miettiä ja ehdotella
meille päin.
www.pohjois-savonkylat.fi

