Kyläaktivaattorin tiedote elokuu 2016

Elokuinen tervehdys kyliin ja paikallisiin yhdistyksiin!
Toivottavasti kesä on sujunut mukavasti kesärientojen ja rentoutumisen parissa. Näin elokuussa alkaa taas
arkirytmit asettua uomiinsa ja yhdistystoimintakin taas vilkastua kesän jäljiltä – näin myös
kyläaktivaattorilla!
Piha on kylätalon käyntikortti
Syksyn ensimmäinen teemailta on tarjolla 7.9. Aiheena ovat kylä- ja seurantalojen pihat.
Maisemasuunnittelija Jutta Ahro tulee puhumaan siitä, miksi ja miten yhteisten talojen ja vastaavien pihaalueita voisi kehittää, osana kylämaisemaa. Tilaisuus järjestetään Tottijärven Jukolassa (Pajulahdentie 28,
Nokia), josta saamme myös kuulla esittelyn illan aikana. Tilaisuus on kaikille asiasta kiinnostuneille avoin!
Katso tilaisuuden tarkempi ilmoitus (liitteenä) ja ilmoittaudu minulle 31.8. mennessä.
Viljalta apua viestintään
Pirkanmaan Leader-ryhmien tiedottaja Vilja Pylsyn työajasta 25 % kuuluu kyläaktivaattori-hankkeeseen.
Kutsukaa Vilja juttukeikalle tai kysykää apua viestintään liittyen. Tulemme mielellämme myös yhdessä
auttamaan viestinnällisissä asioissa. Viljan vahvuus on painettu media ja minä autan mielelläni sosiaaliseen
mediaan ja nettiasioihin liittyen.
Kyläaktivaattorin vastaanottopäivät
Lempäälässä keväällä järjestetty kyläaktivaattorin vastaanottopäivä oli hyvä kokemus, joten tavoitteena on
järjestää vastaavia syksylle niitä eri puolille aluetta. Tällä erää on sovittu Narvan Monarille (os. Kestintie 2B)
ma 29.8. klo 12-19. Tervetuloa tapaamaan meitä, minua ja tiedottajamme Viljaa, kysymään mieltä
askarruttavasta asiasta tai muuten vain tervehtimään ja kahvikupposelle – mitään erillisiä ajanvarailuja ei
tarvita. Tehtävänämme on auttaa hyvin monipuolisissa tehtävissä ja suunnitelmissa, muun muassa
tiedotuksessa, yhdistyskäytännöissä ja rahoituksen haussa. Apu ja tuki on yhdistyksille maksutonta.
Blogissa tieto tiivistyy
Kantrille on perustettu kyläblogi: https://kantrinkylablogi.blogspot.fi/. Blogiin on tarkoitus keräillä hyviä
käytäntöjä yhdistyksistä ja esimerkkejä kyliltä – sekä muitakin mukavia juttuja maaseudulta. Lisäksi blogi
toimii Kantrin kyläaktivaattori -hankkeen yhtenä tiedotuskanavana. Otamme miellämme teemoihin liittyviä
kirjoituksia vastaan!
Ota yhteyttä!
Monessa kylässä olen tänä vuonna jo saanut vierailla, mutta monta on vielä käymättä. Joten kutsu
kyläaktivaattori kylään tai ehdota sopivaa vastaanottopaikkaa – olen täällä teitä varten. Myös toivomuksia
ja ehdotuksia koulutusten ja teemapäivien aiheiksi otetaan hyvin mielellään vastaan.
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