Kyläaktivaattorin tiedote joulukuu 2016

Kyläaktivaattorilta hyvän joulun toivotukset
kyliin ja paikallisiin yhdistyksiin!
MAASEUTUASUMISEN TEEMAILTA ke 18.1.2017
Tervetuloa vuoden ensimmäiseen teemailtaan ke 18.1. Ahlmanille, Selinin saliin kartanon päärakennukseen (os. Hallilantie 24,
Tampere).
Ohjelma:


MRL:n muutokset liittyen hajarakentamisen sääntelyyn –
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisessa Ympäristöministeriössä mukana ollut lakimies Maija Neva, Tampereen
kaupunki



Maakuntakaava maaseudun näkökulmasta - maakuntaarkkitehti Hanna Djupsjöbacka, Pirkanmaan liitto



Uuden MRL:n vaikutukset kyliin käytännössä – Urjalan
kunnan rakennustarkastaja ja Lempäälän kunnanvaltuutettu Hannu Kopola

Aloitamme tilaisuuden kahvilla klo 17.30. Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumisia 13.1. mennessä:
info@kantriry.fi tai allekirjoittaneelle.
Tilaisuuden järjestävät Kantri ry:n ympäristövastuisen asumisen
työryhmä ja Kyläaktivaattori.
Muuta kalenteriin laitettavaa
Viestintäkoulutusta on luvassa jälleen la 18.2. Aiheina ainakin
paikallislehdet ja some. Lisätietoa tulossa piakkoin!

Kylät kokoontuvat taas Ylöjärvellä 26.1.2017 ja Kangasalla
14.3.2017. Näistä tarkempaa kutsua laitan lähempänä.
Suunnitteilla on myös Yhdistyskoulutus toukokuun alkuun
– toiveita sisällön suhteen otetaan vastaan!
Ota yhteyttä, kutsu kyläaktivaattori kylään tai
toivo koulutusaiheita!
Anna Kulmakorpi, kyläaktivaattori
anna.kulmakorpi@kantriry.fi
040 487 5848

Vilja Pylsy, tiedottaja
vilja.pylsy@kantriry.fi
040 525 8836

Pirkanmaan Leader-ryhmien tiedottaja Vilja Pylsyn työajasta 25 % kuuluu kyläaktivaattori-hankkeeseen. Kutsukaa Vilja juttukeikalle tai kysykää apua viestintään liittyen. Viljan vahvuus on painettu media.

Pientä yhteenvetoa
kuluneesta vuodesta
Kyläaktivaattori-hanke on nyt puolivälissä. Vuoden mittaan ollaan vierailtu 25 kylässä, joko paikallisen
yhdistyksen kokouksessa, kylätapaamisessa tai vastaavassa tilaisuudessa. Kyläaktivaattorin palveluiden
esittelyn lisäksi tapaamisissa on herännyt keskustelua mm. ihmisten
aktivoinnista, tiedotuksesta ja kylätalon markkinoinnista. Kymmentä
yhdistystä on avustettu niiden
omien tarpeiden mukaan, mm. kotisivujen ja somen kanssa sekä annettu neuvontaa yhdistyskäytänteissä ja varainhankinnassa.

Koulutuksia ja teemapäiviä on järjestetty viisi, joista viimeisimpänä Innostava kyläfoorumi marraskuun
lopussa. Parhaat vinkit tilaisuuksista
pyritään kokoamaan Kantrin kyläblogiin.
Yhteistyötilaisuuksia on järjestetty yleensä yhteistyössä jonkun yhdistyksen, kunnan tms. kanssa – yhdeksän, lisäksi on osallistuttu yhdeksään
muiden järjestämään kokoontumiseen.
Kyläaktivaattorin työssä parasta on,
kun saa käydä kylillä, kohdata ihmisiä ja olla avuksi. Vielä on Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden,
Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja
Ylöjärven alueilla paljon kyliä, joihin
olisi mukava tulla tutustumaan –
esimerkiksi paikallisen yhdistyksen
kevätkokoukseen. Joten laittakaahan rohkeasti viestiä!
Kantrin Kyläaktivaattori
#kyläaktivaattori

Hyvää ja rentouttavaa joulunaikaa joka kylään ja yhdistykseen
sekä aktiivista vuotta 2017 toivottavat Anna ja Vilja

