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1. Avoimet joulukylät ja joulukalenteri 
Järjestääkö teidän kyläyhdistyksenne joulu-
tapahtuman (markkinat, myyjäiset, laulu- tai 
glögitilaisuus, konsertti, tonttupolku tms.) 
ajalla 1.–24.12.? Ilmoittautukaa mukaan 
Avoimet Joulukylät -tapahtumaan. Avoimet 
Joulukylät on tarkoitettu kyläyhdistysten tai 
vastaavien yhdistysten järjestämille tapahtu-
mille. 

Suomen Kylät toteuttaa yhteistyössä maa-
kunnallisten kyläyhdistysten kanssa Avoimet 
Joulukylät -konseptin. Tavoitteena on tarjota 
kylille mahdollisuus valtakunnalliseen ja pai-
kalliseen näkyvyyteen. Kylät saavat käyt-
töönsä Avoimet Joulukylät -markkinointima-
teriaalia joulutapahtumien markkinoinnin tu-
eksi. Lisäksi Avoimiin Joulukyliin osallistu-
vat kylät pääsevät mukaan yhteiselle tapah-
tumakartalle. Kaikki ohjeet ja materiaalit löy-
tyvät osoitteesta www.suomenkylat.fi/joulu-
kylat/. 

Ilmoita tapahtumanne Avoimiin Joulukyliin 
21.11.2022 mennessä lomakkeella, 
 

Suomen Kylät julkaisee somekanavissaan 
valtakunnallisen Joulukalenterin, jossa 

jokaisena päivänä julkaistaan yhden kylän 
joulutervehdys. Ilmoittautumisen yhtey-
dessä voit jättää oman kyläsi jouluterveh-
dyksen, joka arvonnan kautta voi päästä jou-
lukalenteriin. 

2. Kylien tarinat heräävät eloon 
Järvi-Suomen kylät ry on saanut rahoituksen 
Veej’jakaja Leader ry:ltä Kylien tarinat herää-
vät eloon AIKU-teemahankkeelle.  
Onko Teidän kylää tai asuinalueella tarinaa, 
jonka haluatte nostaa esiin?  Missä muo-
dossa haluatte tarinan tuoda esille; näytel-
mänä, logona, valokuvateoksena vain jollain 
muulla tavoin?  Hankkeen aikana nostetaan 
esiin eri kylien kasvun ja kehittymisen taus-
talta löydettäviä ydintarinoita ja ryhdytään 
muokkaamaan niitä draamalliseen tai kuval-
liseen muotoon.  

Mukaan tarinoita toteuttamaan valitaan 
kuusi kylää Hirvensalmen, Kangasniemen, 
Mikkelin, Mäntyharjun, Pieksämäen ja Puu-
malan alueelta. Ilmoittaudu mukaan 31.12. 
mennessä sähköpostilla tai puhelimitse. 
Hanke kestää 31.12.2023 saakka. 

 

www.suomenkylat.fi/joulukylat/
www.suomenkylat.fi/joulukylat/
https://uutiskirje.suomenkylat.fi/go/12998862-142158-62448937
https://uutiskirje.suomenkylat.fi/go/12998862-142158-62448937
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3. Elämää Etelä-Savossa valokuvakilpailu 
Järvi-Suomen kylät ry järjestää kaikille avoi-
men valokuvauskilpailun, jonka tarkoituk-
sena on tuoda monipuolisesti esiin Etelä-Sa-
von elämää ja maisemia Kilpailuaika 1.6. – 
30.12.2022. 
 
Ota osaa Elämää Etelä-Savossa valokuvakil-
pailuun. Lataa Facebook sivustolle ennen jul-
kaisematon valokuvasi, joka on otettu Etelä-
Savossa. Kirjaa näkyviin paikka/kylä ja kunta, 
jossa kuva on otettu. Kilpailun palkintona on 
valokuvaukseen liittyviä tuotteita. Palkinnot 
julkaistaan kilpailun Facebook sivustolla 
myöhemmin. Julkaise valokuvasi 30.12. 
mennessä ja olet mukana kisassa. 
 
Kilpailun säännöt tarkemmat säännöt löyty-
vät Elämää Etelä-Savossa #Ylpeydellä kylästä 
sivustolta, jonne pääset tämän linkin kautta. 
 
 
4. Suomen surkein kylätie äänestys 
Löytyykö Etelä-Savosta Suomen surkein kylä-
tie? 
Suomen Surkeimman Kylätien äänestys on 
nyt käynnissä Maaseudun Tulevaisuuden 
verkkosivuilla! Käy antamassa äänesi maa-
nantaihin 21.11. mennessä! 

Äänestys löytyy tästä linkistä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Etsitään savolaisia  
Etsin kasvatustieteen väitöstutkimukseeni vuo-
sien 1990-2015 aikana Savon alueella kyläkou-
lua käyneitä aikuisia. Kyläkoululla tarkoitan maa-
seudulla tai harvaan asutulla alueella sijaitse-
vaa/sijainnutta pientä 1–4-opettajaista koulua.  
 
Erityisesti toivon osallistujia miehistä, mutta 
otan mielihyvin vastaan myös muiden osallistu-
misilmoitukset. Tutkin identiteettikehitystä juuri 
kyläkoulun oppilaiden näkökulmista, ja tutkimus-
joukkooni kuuluu tällä hetkellä niin lapsia kuin ai-
kuisia neljän vuosikymmenen ajalta. 

 

Tutkimukseen osallistuminen vie aikaa arviolta 1-
2 tuntia/henkilö, ja tutkimus toteutetaan joko 
etä- tai lähihaastatteluna.  
Jos sovit kohderyhmään, laitathan viestiä: 
niempark@student.jyu.fi 
 

Niina Parkkonen 
Doctoral student 
University of Jyväskylä, Department of  Educa-
tion 
niempark@student.jyu.fi 
+358504659656 

 

 
 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084471083709
https://www.facebook.com/profile.php?id=100084471083709
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/uutiset/0b95df2f-57e6-4a14-a4db-5ab8de0b4aa0?fbclid=IwAR21fBHlSWtjxTb9wZV2wIBO4lYxmbv2gaADYUtYPpztTaYEAr1jhOurYTI
https://uutiskirje.suomenkylat.fi/go/12998867-82971-62448937
https://uutiskirje.suomenkylat.fi/go/12998867-82971-62448937

