Tervetuloa vuoden 2020 suurimpaan kylätapahtumaan!
Nyt on helppoa osallistua Avoimet Kylät -päivään! Kylät, asuinalueet ja kaupunginosat
osallistuvat Avoimiin Kyliin julkaisemalla itsensä näköistä sisältöä omissa digitaalisissa
tiedotuskanavissaan tapahtumapäivänä. Tapahtuman tavoitteena on esitellä suomalaisten
kylien antia valtakunnallisen avoimetkylat.fi -sivustolta löytyvän kartan avulla Avoimet Kylät
Verkossa -päivänä 13.6.2020.
Ilmoittaudu mukaan Avoimet Kylät Verkossa -päivään 31.5. mennessä
sähköpostilla osoitteeseen posti@jasky.fi tai
puhelimella 045 222 0585
Ilmoita seuraavat asiat julkaisusta:
- Kylä tai asuinalue/kaupunginosa
- Kunta
- FB-kanava/verkkosivuston linkki
- Verkkosisällön kuvaus
- Osoite
Päivän julkaisuissa käytetään tunnistetta #avoimetkylät
Sisältöä kylältäsi voit toteuttaa kahdella eri tavalla:
1. Tuota materiaali alusta loppuun itse ja toimita meille linkki valmiiseen materiaaliin, joka
julkaistaan avoimet kylät päivänä 13.6. yhdistyksenne Facebook tai internetsivulla.
Ilmoita kyläsi mukaan tapahtumaan 31. toukokuuta mennessä sähköpostilla
osoitteeseen posti@jasky.fi tai puhelimella 045 222 0585.
2. Ilmoita meille halukkuutesi olla mukana ja autamme sinua materiaalin teossa ja
julkaisussa.

Vinkkejä julkaisun sisällöksi:
Kylät voivat esitellä esimerkiksi ulkoilureittejä, lähiliikuntapaikkoja ja retkeilykohteita,
vanhoja valokuvia, tiiviin kylähistoriikin, kyläkauppaesittelyn tai vaikkapa kolumnin tai
podcastin kylän elämästä. Sisältö on melko vapaa, kunhan aineisto on digitaalisena ja siihen
on olemassa julkaisuluvat tekijältä. Tavoitteena on esitellä erityisesti kylien ulkoilu- ja
liikuntapaikkoja verkossa, jotta ihmiset löytävät paremmin kylien ulkoilumahdollisuuksien
pariin.
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Esimerkki julkaisun sisällöksi:










Kylän nimi (alkutekstit)
Kylän sijainti (koordinaatit ja karttavalokuva + mahdollinen kylätalon osoite)
Kyläpäällikön tai puheenjohtajan videotervehdys (n. 20 sek.)
Oman kylän ylpeydenaiheet ja/tai nähtävyydet (valokuvina tai video)
Kyläkauppa (kauppiaan tai asiakkaan haastattelu tai valokuvat ja tietoa kaupan
toiminnasta, kuten aukioloajat ja lyhyesti taustaa)
Kyläkoulu (opettajan haastattelu / valokuvat)
Kylätalo (video/valokuvia tapahtumista ja talosta)
Kylän yritykset; majoitus, ravintolat ja kahvilat, kampaaja yms. (valokuvat / logot
tms.)
Harrastusmahdollisuudet (video/valokuvat/haastattelu)

Luonto- tai kyläkävelyreittien julkaiseminen:
Jos kylällänne luonto- tai kyläkävelyreitti tai haluatte tuoda kylän tärkeät paikat näkyviksi,
käyttönne tarjotaan ilmaiseksi Citynomandi karttapalvelu. Lisätietoja tästä linkistä
https://www.hameenkylat.fi/avoimet-kylat-verkossa-citynomadi-com-kylien-kayttoon-infot/
Toisena vaihtoehtona on käyttää Lipas palvelun sivuja, jotka tarjoavat tietoa julkisista
liikuntapaikoista ja virkistyskohteista. Lisätietoja tästä linkistä
www.lipas.fi
Lisätietoja: https://avoimetkylat.fi/avoimet-kylat-tapahtuma-toteutetaan-verkossa/
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