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1. Avoimet kylät 11.6.2022 
Avoimet Kylät -päivä tulee jälleen lauantaina 
11.6.2022. Järjestä kylälläsi tapahtuma tai 
julkaise kylän sosiaalisessa mediassa kylän 
esittely, ulkoilureitin esittely tai historialli-
nen katsaus kylääsi. Nostetaan Etelä-Savon 
kylät valtakunnalliselle Avoimet kylät kar-
talle! Siellä näkyvyys on koko vuoden seu-
raavaan tapahtumaan saakka. 
Ilmoita suunniteltu kylätapahtuma Järvi-Suo-
men kylät ry:n internetsivujen linkin kautta 
tai sähköpostilla kyläasiamiehelle 31.5. men-
nessä! 
Elävät Etelä-Savon kylät esille! 
 
2. Saimaa Lokaali 26. – 28.8.2022 
Tervetuloa valtakunnalliseen Paikalliskehit-
tämisen juhlaan Lappeenrantaan 26. – 
28.8.2022. Tapahtuma järjestetään 35. ker-
ran. Tapahtuman keskuksena toimii Holiday 
Club Saimaa Lappeenrannan Rauhassa. Vii-
konlopun mittaisessa tapahtumassa retkeil-
lään Etelä-Karjalan kauniissa maisemissa, 
työskennellään keskustelukammareissa ajan-
kohtaisten aiheiden parissa ja juhlitaan yh-
dessä. 
Tutustukaa tapahtumaan ja ilmoittautukaa 
mukaan www.saimaalokaali.fi. Ennakkoil-
moittautujan hinta voimassa 27.6. asti. 

3. Farmari 2022 30.6. – 2.7.2022 
Farmari 2022 maatalousnäyttely on Mikke-
lissä Kalevankankaalla 30.6. – 2.7.2022. 
Järvi-Suomen Kylät ry ja Etelä-Savon Leader 
ryhmät osallistuvat tapahtumaan yhteisellä 
osastolla. Tervetuloa tutustumaan! 

 
 
 
 

4. Hae Etelä-Savon Vuoden kyläksi 
Etelä-Savon Vuoden Kylän haku avataan kaikille 
kylille. Haemme aktiivisia ja monipuolisesti toi-
mivia kyliä, joiden tähtäin on tulevaisuudessa.  
Ilmianna tulevaisuuden kylä  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 31.5. mennessä. Hakuaikaa jatke-
tiin, koska nettisivujen tieto oli ristiriidassa aiem-
min annetun päivämäärän kanssa. Tähän men-
nessä hakemuksensa jättäneet kylät voivat halu-
tessaan täydentää hakemustaan 31.5. saakka. 
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