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Tervehdys Pirkan Kyliltä!
Avoimet kylät ja Pirkanmaan Vuoden kylä
Vuoden suurtapahtuma Avoimet kylät saatiin vietettyä hienosti, toivottavasti kaikilla järjestelyissä mukana olleilla kylillä riitti hyvin kävijöitä. Joka tapauksessa Pirkan Kylät kiittää kaikkia mukana olleita kyliä,
teitä oli peräti 56 eli uusi komea ennätys. Kyllä tällä kattauksella kelpasi juhlia Satavuotiasta Suomea. Kaiken kaikkiaan kyliä oli mukana koko Suomessa 750, joten päivä todellakin oli Avoimet kylät.
Avoimet kylät päivänä julkistettiin myös uusi Pirkanmaan Vuoden kylä, kunniamaininta ja Maaseudun
tiennäyttäjät Raudanmaan Maaseutumessuilla Kangasalla. Saimme runsaasti ehdotuksia ja työryhmän työ
ei ollut ollenkaan helppo. Kaikki ehdotukset olivat hienoja, kiitos niistä. Monipuolisen harkinnan jälkeen
työryhmä päätyi jakamaan palkinnot seuraavasti:
Pirkanmaan Vuoden Kylä 2017
Kunniamaininta
Maaseudun tiennäyttäjät

Ritvala, Valkeakoski
Pirkkalankylä, Pirkkala
Kati Kamppari, Kuohenmaa, Kangasala,
Juha Turunen, Kämmenniemi, Tampere
Olavi Inkinen, Sarkola, Nokia

Samalla saatiin uusia kuntia ansioituneiden kylien kartalle. Koskaan aikaisemmin ei palkintoa ole jaettu Valkeakoskelle eikä Pirkkalaan. Onnittelut kaikille voittajille!
Maaseutuparlamentti 2017 kokoaa kaikki maaseudusta kiinnostuneet Leppävirralle, 1.-3.9.2017!
Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtumassa tehdään historiaa ja rakennetaan tulevaisuutta. Tapahtuma järjestetään
ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa Suomessa, Leppävirralla, 1.-3.9.2017. Tapahtuma kutsuu kaikki maaseututoimijat, maaseudusta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet ja sitä tukevat toimijat koolle ”mahdottomuuksista mahdollisuuksia” -pääteeman alle.
Kolmen päivän aikana reilu tuhat osallistujaa eri organisaatioista eri puolilta Suomea saa mahdollisuuden tutustua
savolaisiin maaseudun kehittämisen kohteisiin, hakea uutta tietoa ja uusia yhteyksiä oman maaseutunsa - esimerkiksi kylänsä, yrityksensä tai alueensa kehittämiseen. Ohjelma tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia muun muassa 19
retken ja 36 työpajan valikoimasta.
Maaseutuparlamentti on myös tilaisuus kuunnella korkean tason keskusteluja päivänpolttavista kysymyksistä sekä
osallistua keskusteluun ja vaikuttamaan maaseudun kehittämisen ja maaseutupolitiikan tulevaisuuteen. Juontajina
muun muassa Aller Median toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä, YLEn toimittaja ja juontaja Annika Damström ja konsulttitoimisto MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen. Mukana puhumassa muun muassa Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen, juontaja ja toimittaja Tuomas Enbuske, maaseutututkija Torsti Hyyryläinen, Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Tytti Määttä, Luonnonvarakeskuksen maaseutupolitiikan professori Hilkka Vihinen ja Miko
Heinilä Kyrö Distillery Company:sta.
Päävastuutahona toimii Maaseutupolitiikan neuvosto yhdessä Maaseutuverkoston, Suomen Kylätoiminnan, MTK:n
ja Pohjois-Savon Kylien kanssa. Tapahtumaa toteutetaan yhteisvoimin yli 40 maaseudun kehittämistä eri tavalla
toteuttavan ja sitä tukevan organisaation kanssa!
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Käy tutustumassa ja innostumassa ohjelmaan sekä ilmoittaudu mukaan tapahtumaan 25.6. mennessä osoitteessa
Maaseutuparlamentti.fi!
Ainakin Joutsenten Reitti on järjestämässä bussikuljetusta tapahtumaan. Mikäli innostuit lähtemään mukaan, niin
kannattaa kysellä kyytiä heiltä, www.joutsentenreitti.fi
Kyläasiamies loppuvuoden lomautettuna, Meidän turvallinen kylä –koulutuksia silti saatavilla
Sitten ikävänpiin uutisiin. Monista yrityksistä huolimatta meille ei myönnetty hankerahoitusta, jonka turvin olisin
voinut olla apunanne koko vuoden, samaan aikaan myös saamamme valtionapu romahti. Ensi vuonna on toiveissa
saada ainakin hiukan enemmän valtionapua, jonka avulla voisin jatkaa edes osapäiväisenä. Ainoana poikkeuksena
on Meidän turvallinen kylä koulutukset, niitä on saatavilla myös syksyn aikana, koska teemme niitä yhteistyössä
Hämeen Pelastusliiton kanssa. Joten jos sellaisen haluatte kylällänne järjestää, olkaa yhteydessä, luen s-posteja
lomautuksenkin aikana.
Koska rahoitus on näin kiven alla, ja vaikka palvelua ei juurikaan nyt syksyn aikana meidän suunnasta ole, on teidän
maksamat jäsenmaksut meille erittäin tärkeitä, jotta pystymme jatkamaan toimintaa taas ensi vuonna. Alla on tiedot jäsenmaksun maksamista varten. Tuhannet kiitokset teille kaikille jo etukäteen!
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Hyvää kesää ja syksyä, toivottavasti tapaamme ensi vuonna!
Terveisin Kyläluuta Marja
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