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1. Nuori Paikallistoimija 2021 
Kylätoiminta on mahdollista kaikenikäisille ja 
erityisesti myös nuorille. Suomen Kylät ry:n 
nuorten tulevaisuusjaosto on aloittanut toi-
mintansa keväällä 2021 ja haluaa nyt ensi-
töikseen löytää ja muistaa aktiivisia nuoria, 
jotka edistävät kylätoimintaa omalla alueel-
laan tai laajemmin. 

Tunnetko henkilön, joka on antanut omaa 
panostaan merkittävästi ja pitkäjänteisesti 
kylätoimintaan? Nuori paikallistoimija on alle 
30-vuotias. Mieti lyhyet perustelut ja ehdota 
Vuoden Nuorta Paikallistoimijaa! Otamme 
ehdotuksia vastaan 31.7.2021 saakka. Lä-
hetä esityksesi sähköpostilla posti@jasky.fi  

2. Etelä-Savon vuoden kylän hakuaika 31.8. 
Määräaikaan mennessä Etelä-Savon vuoden ky-
läksi ei tullut yhtään hakemusta. Hallitus päätti 
jatkaa hakuaikaa 31.8. saakka. 
Kerro rohkeasti kylästäsi! 
Nosta esiin yhteiset saavutukset ja yhteistyö 
muiden toimijoiden sekä kunnan kanssa.  
Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksel-
lista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä 

kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.  
Vuoden Kylän valinnassa painotetaan kylien ke-
hittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjäntei-
syyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuu-
teen suuntautumista.  Ilmoittaudu mukaan tästä 
linkistä. 
Lisäksi toivomme esityksiä: 
- kylätoiminnan tiennäyttäjäksi (henkilö, joka on   
toiminut pitkäaikaisesti kylätoiminnan valtakun-
nallisen tai paikallisen toiminnan kehittämiseksi) 
- maaseututoimijaksi (henkilö, joka on ansioitu-
nut Leader-toiminnassa tai paikallisessa kylätoi-
minnassa) 
- maaseutukasvoksi (julkisuuden henkilö, joka 
toiminnallaan on tehnyt maaseutua tunnetuksi).  
Lisätietoa ja hakuohjeet löydät tästä linkistä. 
Hakemukset tulee lähettää 31.8. mennessä. 
 

3. Kiitos Avoimet kylät 12.6. 
Kiitos kaikille maakunnan kylille ja kunnille mu-
kana olosta Avoimet kylät päivän toteutuksesta 
12.6. Päivään osallistui maakunnasta 24”täppää” 
ja mukana oli kaksi kuntaa (Enonkoski ja Pieksä-
mäki). Valtakunnallisesti kartalle saatiin ennätys 
määrä merkintöjä eli yli 620 kappaletta.  
Laittakaa kalenteriin 11.6.2022, jolloin tavataan 
taas Avoimet Kylät tapahtuman merkeissä. 
Kiitos siis 620 kertaa! 

mailto:posti@jasky.fi
https://www.jarvisuomenkylat.fi/index.php/haussa-nyt/vuoden-kyla/
https://www.jarvisuomenkylat.fi/index.php/haussa-nyt/vuoden-kyla/
https://www.jarvisuomenkylat.fi/index.php/haussa-nyt/
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4. Ennakkotietoa seurojentalon korona-
avustuksista 
Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa elokuun puo-
lessa välissä koronatukipakettiin kuuluvan avus-
tushaun, jolla on tarkoitus tukea seurantalotoi-
mijoita talojen ylläpitokulujen kattamisessa. 
Avustuksen haku on auki kolme viikkoa. Tarkasta 
alkamispäivästä ilmoitetaan myöhemmin. 
Avustusta haetaan ministeriön sähköisessä asi-
ointipalvelussa. Asiointipalvelun käyttö edellyt-
tää Digi- ja väestötietovirastosta haettuja yhtei-
sön puolesta asiointiin oikeuttavien Suomi.fi-val-
tuuksien käyttöä. Jos yhdistyksellänne ei ole 
vielä Suomi.fi valtuutusta, hae se nyt, jotta tun-
nukset ovat valmiina elokuussa haun auetessa. 
Lisätietoja tästä linkistä. 

5. Elävä maaseutumessut Joroísissa 14.8. 
Elävä Maaseutu 2021 -messut järjestetään 
Joroisten lentokentällä 14.8. klo 10 – 16. 
Elävä Maaseutu 2021 -messut ovat mullan 
tuoksuinen ja tulevaisuuteen katsova koh-
taamispaikka maaseudun ammattilaisille, 
alueen asukkaille, mökkiläisille ja kauempaa-
kin tuleville maaseudun ystäville. 

 

Sieltä jokainen voi löytää oman unelmansa: 
yhteistyökumppanin tulevaisuuden rakenta-
miseen, perhealbumiin ikuistettavan kesä-
muiston tai herkullisen lähiruoka-aterian. 

Yhdistyksemme osallistuu tapahtumaan 
omalla osastolla – tule juttelemaan ja kerto-
maan millainen on sinun unelmiesi kylä sekä 
kunta. Tapahtuman pääesiintyjä on Laura 
Voutilainen 

Tutustu tapahtumaan ennakkoon tämän lin-
kin kautta. 

6. Maaseutuparlamentti 28. – 30.9.2021 
Ennakkotietona kaikille kylätoimijoille, että tänä 
vuonna Maaseutuparlamentti järjestetään 28. – 
30.9.2021 virtuaalisesti ja monipaikkaisesti. 
Maaseutuparlamentti on tarkoitettu kaikille 
maaseudun asioista ja kehittämisestä kiinnostu-
neille. Päivien ohjelma valmistuu elokuun lop-
puun mennessä. 
Tutustu tapahtuman ohjelmaan tämän linkin 
kautta. 
Tervetuloa mukaan! 
 
 
 

Hyvää kesän jatkoa! 

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalojen-korona-avustushaku-elokuussa/
https://www.elavamaaseutu.fi/
https://www.elavamaaseutu.fi/
https://www.maaseutuparlamentti.fi/ohjelma

