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Tervehdys Pirkan Kyliltä!
Ja hyvää Uutta Vuotta! Uusi vuosi todellakin alkaa Pirkan Kylillä hyvin. Vaikka meillä ei edelleenkään ole hankerahoitusta, niin valtionapumme palautettiin takaisin sinne missä se parhaimmillaan on ollut. Tämän turvin pääsin
palaamaan takaisin töihin. En ihan kokoaikaisena, mutta ihan hyvällä työajalla kuitenkin. Joten olen taas teidän
palveluksessanne kaikissa kyläasioissa kuten ennenkin, työajankäytössä on aina kylien kanssa tekemäni työ etusijalla.
Myös hallinnossa tapahtui muutoksia, pitkäaikainen puheenjohtajamme Anne Mastomäki päätti jäädä pois (hän
jatkaa kuitenkin hallituksessa). Pirkan Kylät ry:n uutena puheenjohtajana aloittaa Juha Kuisma Lempäälän Lastusten kylästä. Juha on pirkanmaalaisille kylätoimijoille tuttu 2000-luvun alkuvuosilta, jolloin hän toimi kolme vuotta
Pirkanmaan kyläasiamiehenä. Hän on toiminut myös neljä vuotta SYTY ry:n valtakunnallisena kylien liiketoimintaasiamiehenä. Juha on tätä nykyä tietokirjailija (julkaisuja lähes 30 kpl). Hänellä on vuosien kokemus toimittajana,
opettajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Erityiseksi kiinnostuksen aiheekseen Kuisma mainitsee biotalouden.
Kylätoiminnassa Juha Kuisma haluaa ponnistella Pirkan Kylien toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi, uusien
hankkeiden valmistelemiseksi, maakuntatason vaikuttamisen voimistamiseksi ja Leader-yhteistyön jatkamiseksi.
Juhan yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta. Myös muita vaihdoksia tuli hallitukseen, koko hallituksen kokoonpanon löytyy Pirkan Kylien nettisivuilta www.pirkankylat.fi/pirkan-kylat-ry/pirkan-kylat-ryn-hallitus/
Muutoksia tapahtui myös kattojärjestössämme Suomen kylätoiminta ry:ssä, joka edustaa sekä kylä- että Leader –
toimintaa. Nimi muuttui selkeämmäksi ja lyhemmäksi Suomen kylät ry:ksi.
Tässä kirjeessä on ajankohtaisia asioita alkuvuodeksi. Totuttuun tapaan järjestämme Avoimet kylät –tapahtuman,
sekä nyt taas omalla vuorollaan etsimme Pirkanmaan Vuoden Kylätekoa ja ansioituneita henkilöitä. Koulutuksia on
tarjolla halukkaille ja mielelläni olen mukana tekemässä teidän kanssa monenlaista kylien kehittämistyötä kuten
esimerkiksi kyläsuunnitelmia, kylän turvallisuussuunnitelmia ja kylän liiketoimintasuunnitelmia. Autan myös kaikissa yhdistysasioissa, missä vain apua koette tarvitsevanne. Ollaan siis yhteyksissä.

Avoimet kylät 9.6.2018
Avoimet kylät jatkaa tänäkin vuonna kylien näkyvyyden edistämistä. Viime vuonna tapahtuma oli laajempi kuin
koskaan aikaisemmin, mukana oli valtakunnallisesti 750 kylää, jotka saivat yli 100 000 ihmistä liikkeelle kyliin. Pirkanmaalla oli tapahtumia järjestämässä ennätykselliset 56 kylää ja arviolta vajaa 10 000 ihmistä oli sinä päivänä
kylillä liikkeellä maakunnassamme. Myös eduskuntaan perustettu kylätoimintaverkosto kiinnitti huomionsa toimintamme maantieteelliseen kattavuuteen ja aktiivisten kylien suureen määrään. Yhteenlaskettuna pieni onkin todella
suurta. Tapahtumasta on selkeästi muodostunut kylätoiminnan yksi lippulaiva näkyvyyden suhteen. Toivottavasti
siis innostutte tänäkin vuonna järjestämään tapahtumia!
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 (voi olla maksullinen) 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 Kylät ry:n kanssa hoitaa päivän yleismarkkinoinnin, kuten valtakunnallisen mainoskampanjan, mediatiedottamisen, nettisivut ja some-markkinoinnin. Uusia tienvarsikylttejä emme saa, mutta viimevuotisia on jonkin verran Suomen Kylät ry:n toimistolla jäljellä. Joten jos ette viime vuonna olleet järjestämässä
tapahtumaa, nopeimmat saattavat sellaisen ehtiä saamaan. Toivottavasti teillä, jotka viime vuonna olitte mukana,
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on kyltit vielä tallella. Edellisten vuosien tapaan Pirkan Kylät tekee myös kaikista tapahtumista kootun yhteisen
painetun esitteen, joita myös järjestävät kylät saavat käyttöönsä.
Ilmoittautumiset mukanaolosta pitää ilmoittaa viimeistään 16.3.2017 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)
Edellisten vuosien tapahtumista löydätte lisätietoa osoitteesta www.avoimetkylat.fi. Sinne myös päivitetään uutta
materiaalia käyttöönne tälle vuodelle. Tervetuloa siis mukaan, edellisten vuosien tapaan tapahtumaan osallistuminen ja materiaali on ilmaista järjestäjille.

Pirkanmaan Vuoden Kyläteko
Tänä vuonna on vuorossa Pirkanmaan Vuoden Kyläteon etsintä. Käytäntöhän muuttui niin, että vuorovuosina etsitään Vuoden kylää ja Vuoden kylätekoa. Kilpailuun saa kuka tahansa ilmoittaa minkä tahansa kylän jonkin teon,
jonka kokee palkinnon arvoiseksi. Tarvitsemme ainoastaan kuvauksen teosta ja perustelun siitä miksi ja ilmoittajan nimen. Ehdottaja voi olla kyläyhdistys itse tai muu yhdistys, yritys tai yksityinen henkilö. Saapuneiden ehdotusten perusteella Vuoden kylä työryhmä (edustajat Pirkan kylistä, Maa- ja kotitalousnaisista, 4H:sta, Pirkanmaan
Liitosta ja edellisestä vuoden kyläteko kylästä (Raudanmaa) valitsee finalistit ja tarpeen vaatiessa vierailee finalistikylissä. Kylä voi olla maalla tai kaupungissa, kunhan teko on jokin sellainen voimanponnistus joka on esim. lisännyt aktiivisuutta, ollut uutta luovaa, perinteitä vaalivaa tai muuten parantanut esim. kylän toimintaa ja yhteishenkeä.
Samoin kerro kuka ansaitsisi Maaseudun tiennäyttäjäpalkinnon?
eli etsimme kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat olleet pitkä-aikaisella panoksellaan 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 toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.
Anna siis äänesi kuulua, missä Pirkanmaan kylässä on tehty Vuoden kyläteko, tai ketä henkilöitä haluaisit palkittavaksi. Kerro se minulle 16.3. mennessä.
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi, p. 040 4849360

Meidän turvallinen kylä koulutuspäiviä edelleen saatavissa
Meidän turvallinen kylä –koulutuksia on 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 sisältäen käytännön harjoittelun ja
omatoimisesta varautumisesta arjen häiriötilanteisiin (mm. sähkökatkot, myrskytuhot, ym.) ja mukana on myös
asiaa mm. nettiturvallisuudesta sekä poliisin terveiset kylille. Koulutuksen tavoitteena on lisätä kylien asukkaiden
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turvallisuusosaamista ja valmiuksia erilaisten häiriötilanteiden varalle. Kylien asukkaiden oma ymmärrys omasta
turvallisuudesta 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 tärkeämpää.
Koulutuksia järjestää Pirkan Kylät yhteistyössä Hämeen pelastusliiton kanssa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön konseptin mukaisesti. Ottakaa yhteyttä minuun, mikäli haluatte tällaisen päivän teidän kylälle.

Yhdistystoimijakoulutukset
Pirkan Kylien yhdistystoimijakoulutukset jatkuvat vielä tämän vuoden neljällä tilaisuudella. Osittain paikoista ja
sisällöistä on jo suunnitelmia, mutta mikäli teillä on mielessä jotain sisältöä mitä erityisesti haluatte, niin nyt on
hyvä hetki vaikuttaa.

Posti oikeisiin osoitteisiin
Tämän postikirjeen lähetän vain kolme kertaa vuodessa, mutta tiedotan ajankohtaisista asioista ja yhteistyökumppaneiden pyynnöstä monista eri asioista huomattavasti useammin s-postilla. Monien yhdistysten s-postiosoitteet
puuttuvat tai ovat muuttuneet. Varmaan myös postiosoitteet ovat monella vanhentuneet. Toivoisinkin, että päivittäisitte niitä minulle. Laitan myös tämän postikirjeen s-postilla, näitä tiedotteitani saa mielellään jakaa eteenpäin. Lisäksi jos yhdistyksenne toiminta on loppunut, ilmoittakaa siitäkin, niin en enää turhaan lähetä postia.
.
Tällä hetkellä Pirkan kylien sivulla oleva tapahtumakalenteri ammottaa tyhjyyttään. Mitä mieltä olette, tarvitaanko
sitä vielä? Mikäli olette sitä mieltä, että sitä tarvitaan, laittakaa kylien tapahtumatietoja minulle, jotta voin ne kalenteriin liittää. Toivon, että kutsutte minua kylään, oli sitten akuuttia asiaa tai ei.

Hyvää vuoden alkua kaikille!
Terveisin Kyläluuta Marja

Pirkan kylät ry
Kyläasiamies
Puheenjohtaja
Heiskankuja 1
Marja Vehnämaa
Juha Kuisma
39100 Hämeenkyrö
p. 040 4849 360
045 884 7884
www.pirkankylat.fi
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi
juha.kuisma@elisanet.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

