
 

    

                                
 Pirkan Kylät ry 

 Tiedote tammikuu 2017 

 
Pirkan kylät ry Kyläasiamies Puheenjohtaja 
Heiskankuja 1 Marja Vehnämaa Anne Mastomäki 
39100 Hämeenkyrö p. 040 4849 360 050 3214 047 
www.pirkankylat.fi marja.vehnamaa@pirkankylat.fi anne.mastomaki@pirkankylat.fi 
Tämä on Pirkanmaa kyläasiamiehen ja maakunnallisten kylien yhteenliittymän Pirkan Kylät ry:n tiedote pirkanmaalaisille kylä- ja asukasyhteisöille ja –toimijoille. Jos 
ette jatkossa halua viestejä tai yhdistyksenne yhteyshenkilö/ tietonne ovat muuttuneet, ilmoittaisitteko siitä kyläasiamiehelle p. 040 4849360 tai s-posti 
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi 
 
   

 

 

Tervehdys Pirkan Kyliltä! 
 

      

Kylät juhlivat yhdessä 100-v. Suomea 10.6.2017 

 

Kutsumme jokaisen kylän juhlistamaan satavuotiaan Suomen itsenäisyyttä. Juhlia voi järjestämällä oman näköis-

tään toimintaa Avoimet Kylät – päivänä! Juhlinnan lisäksi tapahtumalla lisätään kylätoiminnan näkyvyyttä, markki-

noidaan kyliä vierailu- ja asuinpaikkana ja madalletaan kynnystä tutustua lähikyliin.  

Kannattaa osallistua! Avoimet Kylät – päivä järjestään kesällä 2017 valtakunnallisesti jo kolmatta kertaa. Ympäri 

Suomen kylät toivottavat vierailijat tervetulleiksi yhtä aikaa. Suomen juhlavuonna mukaan toivotaan entistä use-

ampia kyliä moninaisine tapahtumineen. Edellisten vuosien tapahtumista löydätte lisätietoa osoitteesta www.avoi-

metkylat.fi.  

Toivomme, että mahdollisimman moni kylä yhteistyötahoineen lähtisi innolla mukaan! Päivän ohjelma kylällä voi 

olla mitä tahansa: tanssit, markkinat, ruokailua, liikuntaa, esityksiä, huutokauppa, tonttien esittelyä, retkiä tai mitä 

ikinä ohjelmaa kylällä haluattekaan järjestää. Tarkoitus on, että tilaisuus on kaikille avoin ja ohjelma sellaista, että 

se houkuttelee kävijöitä tutustumaan kylänne toimintaan ja käyntikohteisiin. Myös kylän yritykset ovat tervetulleita 

mukaan toteuttamaan tapahtumia yhdessä yhdistysten kanssa.  

Pirkan Kylät ry yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa hoitaa päivän yleismarkkinoinnin, kuten valtakunnal-

lisen mainoskampanjan, mediatiedottamisen, nettisivut ja some-markkinoinnin sekä yhtenäiset tienvarsikyltit ky-

lille. Edellisten vuosien tapaan Pirkan Kylät tekee myös kaikista tapahtumista kootun yhteisen painetun esitteen, 

joita myös järjestävät kylät saavat käyttöönsä. Viime vuoden esitteen näet malliksi täältä http://www.pirkanky-

lat.fi/wp-content/uploads/2016/05/avoimet_kylat_low.pdf. Mukana olevat kylät ovat osana Suomi 100-v. tapah-

tumaa ilman erillistä hakemusta.  

 

Ilmoittautumiset mukanaolosta pitää ilmoittaa viimeistään 15.3.2017 mennessä. Ilmoittautua voi 

marja.vehnamaa@pirkankylat.fi tai 040 4849360.  Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsen seuraavat tiedot: 

• Kylän nimi ja kunta 

• Tapahtuman lyhyt kuvaus 

• Tapahtumapaikka ja tarkka osoite   

• Tapahtuma-aika 

• järjestävä taho 

• Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero 

• Kotisivujen osoite (jos on)  

 

Juhlavuotta voi juhlia myös monin muun tavoin. Koko ohjelma löytyy http://suomifinland100.fi/ Mikäli haluatte 

juhlia satavuotiasta Suomea muuna ajankohtana kuin Avoimet kylät päivänä, voi ohjelmaan edelleen hakeutua.  Jos 

teillä on ohjelmaehdotus, jonka voisi liittää Suomi 100 –ohjelmaan, kannattaa täyttää hakemus edellä mainitulla 

sivustolla Mukaan voi hakeutua aina syksyyn 2017 asti. Ohjelmahankkeen ei tarvitse olla aina tapahtuma, se voi olla 

myös vaikkapa kehityshanke, teos tai kampanja.  
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Pirkanmaan Vuoden kylä 
 

Tänä vuonna on vuorossa Pirkanmaan vuoden kylän etsintä. Käytäntöhän muuttui niin, että vuorovuosina etsitään 

Vuoden kylää ja Vuoden kylätekoa. Kilpailuun saa kuka tahansa ilmoittaa minkä tahansa kylän, jonka kokee pal-

kinnon arvoiseksi. Tarvitsemme ainoastaan perustelun siitä miksi, ja ilmoittajan nimen. Saapuneiden ehdotusten 

perusteella Vuoden kylä työryhmä (edustajat Pirkan kylistä, Maa- ja kotitalousnaisista, 4H:sta, Pirkanmaan Liitosta 

ja edellisestä vuoden kylästä Kuohenmaasta) valitsee finalistit ja tarpeen vaatiessa vierailee finalistikylissä. Voitta-

jakylä ilmoitetaan automaattisesti valtakunnan Vuoden kylä kilpailuun. Kylä voi olla maalla tai kaupungissa, kun-

han siellä on aktiivista, luovaa ja pitkäjänteistä toimintaa, sekä kylän kehittämisessä huomioidaan kaikki ikäryh-

mät. Ainoana poikkeuksena ovat viimeisinä kolmena vuotena valitut Pirkanmaan vuoden kylät Rautajärvi, Pinsiö ja 

Kuohenmaa joita ei voi ehdottaa.  

Samoin kerro kuka ansaitsisi Maaseudun tiennäyttäjäpalkinnon? 

eli etsimme kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat olleet pitkä-aikaisella panok-

sellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa. 

Tai kuka voisi mielestäsi olla Vuoden maaseutuhenkilö?  

Tässä sarjassa ei niinkään haeta pitkää uraa maaseudun parissa, vaan henkilöä, joka on saavuttanut erinomaisia 

tuloksia erityisesti kylätoiminnassa, Leader-toiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole 

sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon.  Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia tai pitkää toi-

minta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta. 

Anna siis äänesi kuulua, minkä Pirkanmaalaisen kylän kuuluisi olla Vuoden kylä 2017, tai ketä henkilöitä haluai-

sit palkittavaksi.  Kerro se minulle 15.3. mennessä.  

 marja.vehnamaa@pirkankylat.fi, p. 040 4849360  

 

Meidän turvallinen kylä koulutuspäivä  
 

Meidän turvallinen kylä –koulutuksia tarjolla halukkaille kylille. Omatoimisen varautumisen ja paloturvallisuuden 

koulutuspäivät ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Koulutuksen avulla haetaan keinoja parantaa 

oman arjen ja koko kylän turvallisuutta. 

Meidän turvallinen kylä -koulutuksen sisältö rakentuu paloturvallisuudesta ja omatoimisesta varautumisesta arjen 

häiriötilanteisiin (mm. sähkökatkot, myrskytuhot, ym.) Koulutuksen tavoitteena on lisätä kylien asukkaiden turval-

lisuusosaamista ja valmiuksia erilaisten häiriötilanteiden varalle. Kylien asukkaiden oma ymmärrys omasta turvalli-

suudesta ja ensitoimista onnettomuuksien uhatessa ovat avainasemassa tilanteessa, jossa pelastustoimi ei aina 

tavoita asukkaita riittävän nopeasti. Tieto miten toimia oikein on tärkeää, koulutus ja harjoittelu vielä tärkeäm-

pää. 

Koulutuksia järjestää Pirkan Kylät yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa. Ottakaa yhteyttä mi-

nuun, mikäli haluatte tällaisen päivän teidän kylälle.  

 

Seutukunnalliset kyläasiamieshankkeet ja viestintähanke tarjoavat Viestintäkoulutusta  
 

Joutsenten reitin alueella: 

 

• Sastamala, ke 8.2.2017 klo 18.00 Kauppalantalo, juhlasali (Puistokatu 10) 

• Hämeenkyrö, ke 15.2.2017 klo 18.00 Koskilinna, musiikkisali (Koskilinnankuja 3, Kyröskoski) 

• Huittinen, ti 28.2.2017 klo 18.00 kaupungintalo, kokoushuone 045 (Risto Rytin Katu 36) 

• Punkalaidun, ti 7.3.2017 klo 18.00 kunnantalo, valtuustosali (Vesilahdentie 5) 
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Aiheina muun muassa 

- Miten viestinnällä voidaan sitouttaa jäseniä ja hankkia uusia? 

- Miten saada yhdistyksen ääni kuuluviin mediassa?  

- Vinkkejä tiedotteen tekoon. 

- Paperilehti, nettijulkaisu, Facebook… Mitä viestintä kanavia on järkevää käyttää? 

 

Viestintäkoulutuksen vetää ja konkreettisia esimerkkejä tarjoaa Pirkanmaan Leader-ryhmien tiedottaja Vilja Pylsy. 

Illan aikana ohjelmassa myös seudullisen kyläasiamieshankkeen tuoreimmat kuulumiset sekä vinkkejä yhdistysten 

hankerahoitukseen liittyen. 

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset Jani Hanhijärvelle: jani.hanhijarvi@sastamala.fi / p. 040 1978 231 seuraa-

vasti: Sastamalan tilaisuuteen viim. 3.2., Hämeenkyrön viim. 10.2., Huittisten viim. 24.2. ja Punkalaitumen viim. 

3.3.  

 

Kantrin alueella: 

 

• Lempäälä 18.2. klo 12.00 – 14.30, Lempäälän kehityksen neuvottelutilassa Realparkissa, Realparkinkatu 4 

(2.krs) 

Aiheina 

- Yhdistysten viestinnän perusperiaatteet, Vilja Pylsy, Leader.ryhmien tiedottaja 

- Paikakallislehden ja yhdistysten yhteistyö, päätoimittaja Kari Pusa Lempäälän-Vesilahden sanomat 

- Kotisivut kuntoon ja sosiaalista mediaa mukaan , kyläaktivaattori Anna Kulmakorpi, Kantri ry 

Ilmoittautumiset 10.2.mennessä anna.kulmakorpi@kantriry.fi tai 040 487 5848 

 

Pirkan Helmen alueella 

• Valkeakoski 13.3. klo 18.00 HAMK, B-talo, Tietotie 1. Tästä tilaisuudesta tarkemmin lähempänä.  

 

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille alueesta riippumatta.  

 

Yhdistystoimijakoulutukset 

 

Pirkan Kylien yhdistystoimijakoulutukset jatkuvat myös tänä vuonna. Kevään aikana on tulossa kaksi saman sisäl-

töistä iltaa eri puolilla Pirkanmaata, joissa aiheina ovat yhdistysten yhdistyminen, kokouskäytännöt, yhdistyslaki ja 

tiedottaminen. Paikat ja ajankohdat eivät ole vielä varmistuneet, joten tiedotan näistä sähköpostilla. Mikäli halu-

atte omalle alueellenne tämän illan, niin nyt on hyvä hetki vaikuttaa.  

 

Tiedottaessani olen huomannut, että monen s-postiosoitteet puuttuvat tai ovat muuttuneet. Toivoisinkin, että 

päivittäisitte uusia sekä posti- että sähköpostiosoitteita minulle. Tiedotan s-postilla tilaisuuksista ja muusta 

ajankohtaisesta toiminnasta. Muutokset kuten kaikki muukin posti minulle kulkee  

marja.vehnamaa@pirkankylat.fi. Myös tapahtumat voi laittaa samaan osoitteeseen, laitan ne sitten Pirkan Kylien 

tapahtumakalenteriin. Minut voi myös kutsua kylään, oli sitten akuuttia asiaa tai ei.  

 

Hyvää vuoden alkua kaikille! 
Terveisin Kyläluuta Marja 


