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1. Järvi-Suomen kylät ry kevätkokous 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään tänä vuonna Mikkelissä Korpijärven kyläta-

lolla (Haajalantie 2, 50770 Korpikoski) sunnun-
taina 14.6. klo 13.00 alkaen. Ennen kokousta on 
mahdollista ruokailla klo 12.00 alkaen. Kevätko-
kouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asi-
at.  
Ilmoittaudu viimeistään 8.6. mennessä ja muista 
ilmoittaa ruoka-aine allergiat.  
 
Kevätkokouksen voi osallistua myös etäyhteyden 
välityksellä. Kaikkien etäosallistujien on ilmoit-
tauduttava ennakkoon ja toimitettava allekirjoi-
tettu valtakirja sähköisesti 8.6. mennessä. 
Ilmoittaudu tämän linkin kautta. 
Tervetuloa mukaan joko paikalle tai etäyhteyden 
välityksellä! 

 

2. Avoimet kylät 13.6. Verkossa 

Avoimet kylät -päivä 13. kesäkuuta toteutetaan 
tänä vuonna koronatilanteen vuoksi turvallisesti 
verkossa. Avoimet kylät verkossa -päivä on vuo-
den 2020 suurin verkossa toteutettava kyläta-
pahtuma. 

Päivän toteutuksessa kylät julkaisevat verkossa 
esimerkiksi videon ulkoilureiteistä ja retkeilykoh-
teista, kuvagallerian vanhoista kuvista, kyläko-
lumnin, kylähistoriikin lyhennelmän tai vaikkapa 
podcastin kylän elämästä. Sisältö on melko va-
paa, kunhan aineisto on digitaalisena ja siihen on 
olemassa julkaisuluvat tekijältä. Päivän yhtenä 
teemana on ulkoilu ja lähiliikuntapaikat. Tavoit-
teena on esitellä kylien ulkoilu- ja liikuntapaikko-
ja verkossa, jotta ihmiset löytävät paremmin 
kylien ulkoilumahdollisuuksien pariin.  

Tapahtumapäivänä avoimetkylat.fi -sivustolle 
julkaistaan Suomen kartta, josta pääsee linkkien 
avulla tutustumaan kylien tuottamaan sisältöön. 
Päivän julkaisuissa käytetään tunnistetta  
#avoimetkylät.  

 

 

https://www.jarvisuomenkylat.fi/index.php/news/kutsu-jarvi-suomen-kylat-ry-kevatkokoukseen/
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Tavoitteena on innostaa kaikkien aikojen suurin 
määrä kyliä mukaan tuottamaan erilaista sisäl-
töä. Samalla päivään tuotettu sisältö toimii kyli-
en markkinointimateriaalina.  

Kävely- tai retkeilyreittejä kylätoimijat voivat 
tallentaa Citynomandi sovelluksen avulla. Sovel-
luksen käyttöön on tarjolla nettikoulutusta. Lisä-
tietoja kyläasiamieheltä. 

Jos sisällöntuottaminen tuntuu haasteelliselta, 
tarvitset apua ideoinnissa tai koulutusta, ota 
yhteyttä kyläasiamieheen. Ratkaistaan ongelmat 
yhdessä. Laittakaa siis mielikuvitus liikkeelle ja 
tuokaa kylänne esiin omaleimaisella tavalla. Il-
moittaudu mukaan! Ilmoittautumislomake löy-
tyy kotisivuiltamme tästä linkistä. 
 

3. Vuoden kylän haku jatkuu! 

Vuoden Kylän tittelin tulee saamaan kylä, 
jossa kylätoiminta ja yhteistyö ovat esimer-
killistä. Valinnassa käytetään Suomen Kylät 
ry:n valintaperusteita, kuten: 
– toiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjän-
teisyys 
– uutta luova toiminta 
– tulevaisuuteen suuntautuminen. 
Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittä-
minen laaja-alaisesti, avoin tiedottaminen, 
yhteistyön sujuminen muun muassa kunnan 
kanssa sekä elinkeinojen edistäminen ja pa-
nos kylän palvelujen järjestämiseksi ja elin-
keinojen edistämiseksi. 

Etelä-Savon Vuoden Kyläksi hakea voi kaik-
ki kylät. Valintaperusteissa huomioidaan 
Suomen Kylät ry:n esittämiä ominaisuuksia 
kuten toiminnan suunnitelmallisuutta ja pit-
käjänteisyyttä, uutta luovaa toimintaa sekä 
tulevaisuuteen suuntaamista. Hallitus päätti 

jatkaa hakuaikaa 30.9. saakka. Lähetä vuoden 
kylähakemuksesi  
(tästä linkistä)  

 

 
4. YhES – Yhdistykset Etelä-Savossa 

Järjestöneuvottelukunta YhES - Yhdistykset 
Etelä-Savossa haluaa tuoda yhdistysten ää-
nen ja näkökulman esille maakunnassa. Sitä 
varten järjestöneuvottelukunta tekee yhteis-
työtä eri alojen järjestöjen ja yhdistysten 
kanssa. Lisätietoa löydät tästä linkistä. 
 
YhES ja Järjestö 2.0 Etelä-Savo ovat avanneet 
YhES2020-kyselyn, jolla ne keräävät ja päivit-
tävät järjestöjen ja yhdistysten yhteystietoja 
yhteydenpitoa varten. Tietojen kerääminen 
jatkuu kesän yli. Kyselyllä kerätään yhteys-
tietojen lisäksi tietoa yhteistyön tarpeista ja 
yhdistysten toivomuksista järjestöneuvotte-
lukunnalle. Käy vastaamassa kyselyyn ja li-
säämässä yhdistyksesi yhteystiedot 
www.webropol.com/s/YhES2020. 

5. Kyläpostikortit 

Järvi-Suomen kylät ry:n hallitus on päättänyt 
jatkaa kylien markkinoinnin tueksi suunniteltua 
kyläpostikortti kampanjaa. 

Järvi-Suomen kylät ry tarjoaa kaikille jäsenkylille 
500 kpl postikortteja ilmaiseksi. Kylän tulee vali-
ta kortin kuvat sekä suunnitella teksti. Jos kiin-
nostuit - ota yhteyttä kyläasiamieheen 

https://www.jarvisuomenkylat.fi/index.php/kylat-nyt/avoimet-kylat/
https://www.jarvisuomenkylat.fi/index.php/haussa-nyt/vuoden-kyla/
https://www.esavo.fi/YhES
http://www.webropol.com/s/YhES2020

