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1. Viesti kylällesi tulevaisuus!
Viesti kylällesi tulevaisuus! koulutus järjestetään Kulttuurikeskus Poleenissa, Pieksämäellä (Savontie 13) la 26.3.2022 klo 10.00.
Aloitamme kahveilla klo 9.30.
Viime vuodet ovat tarjoilleet tapahtumillaan
ja yhteiskunnallisilla muutoksilla mojovia
syöttöjä maaseudun lapaan, mutta onko kaikissa kunnissa ja kylissä ykkösketju hereillä?
Miksi maaseudusta viestiminen on tärkeää
juuri nyt? Viestintäkoulutuksessa ei keskitytä
työkaluihin eikä viestintäkanaviin, vaan maaseudusta kumpuaviin teemoihin.
Koulutusta vetää FM, kehityspäällikkö Minna
Jaakkola, jolla on pitkä tausta maaseudun
kehittämistyöstä maa- ja valtakunnallisesti.
Jaakkola tituleeraa itseään maaseutuaktivistiksi, josta löytyy samanaikaisesti sekä digitalisti että humanistihörhö.
Ilmoittaudu 24.3. mennessä sähköpostilla
posti@jasky.fi tai puhelimella 045 222 0585.
2. Kevätkokous la 26.3. klo 14
Järvi-Suomen kylät ry:n kevätkokous on Kulttuurikeskus Poleenissa, Pieksämäellä (Savontie 13) la 26.3.2022 klo 14.00. Aloitetaan lounaalla klo 13.00, joten ilmoita osallistumisestasi ja ruoka-aine allergoista 24.3. mennessä.
Järvi-Suomen kylät ry
PL 125
76101 Pieksämäki

3. Avoimet kylät infot
Avoimet Kylät -päivä tulee jälleen lauantaina
11.6.2022. Suomen Kylät järjestää keväällä
useita webinaarikoulutuksia, joiden avulla
jaetaan infoa Avoimet Kylät -päivän järjestämisestä onnistuneesti omalla kylällä.
Webinaarikoulutukset järjestetään klo 18
6.4. Yleisinfo
2.5. Mainosten tekeminen Canvalla
Lisätietoa ja ilmoittautumiset täältä
4. Hae Etelä-Savon Vuoden kyläksi
Etelä-Savon Vuoden Kylän haku avataan kaikille
kylille. Haemme aktiivisia ja monipuolisesti toimivia kyliä, joiden tähtäin on tulevaisuudessa.
Onko kyläsi luonut uusia toimintamalleja, tehnyt
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tai luonut kylälle uusia palveluja? Ilmianna tulevaisuuden kylä
tästä linkistä.
Lisäksi toivomme esityksiä:
- kylätoiminnan tiennäyttäjäksi (henkilö, joka on
toiminut pitkäaikaisesti kylätoiminnan valtakunnallisen tai paikallisen toiminnan kehittämiseksi)
- maaseututoimijaksi (henkilö, joka on ansioitunut Leader-toiminnassa tai paikallisessa kylätoiminnassa)
- maaseutukasvoksi (julkisuuden henkilö, joka
toiminnallaan on tehnyt maaseutua tunnetuksi).
Lisätietoa ja hakuohjeet löydät tästä linkistä.
Hakemukset tulee lähettää 24.4. mennessä.
Puhelin 045 222 0585
Sähköposti posti@jasky.fi
Kyläasiamies Mervi Lintunen

