Kyläaktivaattorin tiedote elokuu 2017

Raikasta syksyä kylille ja yhdistyksiin!
Tässä kyläaktivaattorin ajankohtaisia jälleen tiedoksenne.

Sopiiko tulla kylään?
Kyläaktivaattori-hankkeen viimeinen puolivuotinen on menossa, mutta vielä on monta monituista kylää
käymättä Tampereen seutukunnassa. Tulenkin oikein mielelläni käymään kylässä – vaikkapa
syyskokouksessa tai muussa mukavassa tilaisuudessa.
Olen myös edelleen käytettävissänne erilaisiin asioihin – yhdistyskäytäntöjen päivittämiseen, kotisivujen
kehittämiseen/uudistamiseen/perustamiseen, suunnitelmien ja kyselyiden suunnitteluun ja toteutukseen,
kylätalojen ja vastaavien yhteisten tilojen markkinoinnin avustamiseen – mihin sitten apua mahdollisesti
kaipaattekaan.
Olkaa siis yhteyksissä!
***
Kestävä kylä -teemailta
ti 3.10. klo 18 (kahvi alkaen 17.30)
Ahlmanilla, kokoustila Murulassa, os. Hallilantie 24, Tampere
Kestävä kylätoiminta – mitä se on?
Meillä on ilo saada kaksi mainiota herraa valottamaan aihetta hieman eri näkökulmista:
• Kylätoiminta - arjen kestävää kehitystä – Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kyläasiamies
• Pakinointia paikalliskulttuurista: tarinoista elämyksiä ja elinvoimaa kylille – Jouni Lehtonen,
Kulttuuri- ja viestintäalan yrittäjä sekä kyläpäällikkö
Tauno Linkoranta on toiminut Varsinais-Suomen kyläasiamiehenä jo 15 vuoden ajan. Tämä monipuolinen
maaseututoimija on pitänyt myös useita maaseudun kehittämiseen liittyviä luentokursseja Turun AMK:n
kestävän kehityksen koulutusohjelmassa. Harrastuksena Tanella on kotiseutuyhdistys Lemun Kempit.
Jouni Lehtonen on hauholainen kulttuuri- ja viestintäalan yrittäjä, joka on erikoistunut historiallisten
teemaretkien järjestämiseen. Jouni on aktiivinen kotiseutuharrastaja ja maaseudun kehittäjä ja hän ollut
mukana myös Leader-toiminnassa.
Mielenkiintoinen ilta luvassa – tervetuloa mukaan!
Ilmoittautumiset 26.9. mennessä: anna.kulmakorpi@kantriry.fi tai 040 487 5848
***
Kyläfoorumi - kylien elinvoiman ylläpitoa vuonna 2017
la 18.11. klo 10-15
Kantri 20 v. kakkukahvit klo 15-16.30
Ahlman (Selinin Sali kartanon yläkerrassa), os. Hallilantie 24, Tampere
Tämän vuoden kyläfoorumissa esitellään hienoja esimerkkejä Tampereen seutukunnan kylien
ajankohtaisista projekteista, teemoina mm. turvallisuus, kyläkoulut- ja talot sekä nuoret.
Tarkempi ohjelma julkaistaan syyskuun loppuun mennessä. Laitattehan päivän kuitenkin jo kalenteriin
muistiin!
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Lopuksi muistuttelen vielä rahoitushauista:
Suomen Kotiseutuliiton Seurantaloavustusten haku päättyy 30.9. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti
perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.
Lisätietoa: http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/avustuksen-hakeminen
Kantrin Nuoriso-Leaderin tämän vuoden kolmas haku päättyy 31.8. Nuoriso-Leader on avustus yhdistyksille
lapsiin ja nuoriin liittyviin pieniin hankkeisiin. Tuen suuruus on 100-1000€ ja 80% kokonaiskustannuksista.
Loppu 20% voi kattaa omalla rahalla, tai talkootyöllä, jos hanke sen mahdollistaa. Nuoriso-Leaderilla on
esimerkiksi hankittu yhteiseen käyttöön urheilu- ja harrastusvälineitä sekä järjestetty tapahtumia, leirejä
jne.
Lisätietoa: http://kantriry.fi/hae-leader-rahoitusta/nuoriso-leader/

Ystävällisin terveisin,
Anna Kulmakorpi
kyläaktivaattori/paikalliskehittäjä
anna.kulmakorpi@kantriry.fi
040 487 5848
www.kantriry.fi

