Kyläaktivaattorin tiedote toukokuu 2017

Aurinkoinen tervehdys kyläaktivaattorilta!
Ohessa jälleen ajankohtaista infoa kyliin ja yhdistyksiin.
Annan ja Viljan ilmaiset viestintäklinikat
Tarvitseeko yhdistyksenne apua esim.
- tapahtuman suunnittelemisessa ja tiedotuksessa?
- kesätiedotteen, tapahtuman mainoksen tai lehtijutun tekemisessä?
- kotisivujen perustamisessa tai päivittämisessä?
- Facebook-sivun perustamisessa?
Tule poikkeamaan klinikalla Kantrin toimistolla Ahlmanilla (Hallilantie 24, Tampere, sinisen päärakennuksen
oikea pääty)
ti 23.5. klo 12-19
to 1.6. klo 12-19
ke 7.6. klo 12-19
niin hoidetaan porukalla homma kuntoon!
Pirkanmaan Leader-ryhmien tiedottaja Vilja Pylsy on toiminut mm. tiedottajana, toimittajana ja taittajana.
Hän on ollut järjestämässä massaliikuntatapahtumia Pirkan Kierroksessa, koko Pirkanmaan yhteisen F. E.
Sillanpää 125 -juhlavuoden ja tällä hetkellä hän toimii työn ohessa Sillanpää-oopperan tj:nä, tuottajana ja
tiedottajana.
Kantrin kyläaktivaattori Anna Kulmakorpi on työskennellyt kylien parissa useamman vuoden ja siten
yhdistysten tiedotusasiat ovat tulleet tutuksi. Somea hän käyttää yksityiselämässä, työssä ja
harrastustoiminnassa.
**
Terveiset Innosta osallistumaan -koulutuksesta
Viime marraskuussa innostamisen asiantuntija Anita Mäntynen-Hakem (http://onnistus.net/) oli
kyläfoorumissamme puhumassa. Saimme tilaisuudesta niin hyvää palautetta ja toiveen jatkotilaisuudesta,
että la 6.5. kokoonnuimme jälleen asian äärelle Anitan johdolla Kyläaktivaattorin Innosta osallistumaan koulutuksessa. Anitan alustuksen lisäksi teemaa käsiteltiin myös Tulevaisuusverstas-työpajamenetelmän
avulla. Aiheena oli ihmisten innostaminen yhdistystoimintaan. Ensin kartoitimme ongelmia, ja sen jälkeen
ideoitiin ja unelmoitiin täydellisestä yhdistyksestä.
Otammekin seuraavissa blogikirjoituksissa käsittelyyn esille tulleita ongelmia ja ratkaisuehdotuksia niihin.
Ensimmäisenä käsittelyssä on ajanpuute, lue lisää blogista: http://kantrinkylablogi.blogspot.fi/
**
Vielä ehdit viestintäkoulutukseen
Jos olet missannut kevään viestintäkoulutuksemme, on mahdollisuus vielä mennä kuuntelemaan
viestintäasiaa Viljan alustamana Urjalaan ma 22.5. Samassa tilaisuudessa Pirkanmaan kyläasiamies Marja
Vehnämaa puhuu otsikolla ”Yhdistyslakia selkosuomella”. Liitteenä tarkempi ilmoitus koulutuksesta.
**
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Avoimet kylät päivä lähestyy
Valtakunnallinen avoimet kylät -tapahtuma järjestetään tänä vuonna la 10.6. Pirkanmaalta on
ennätysmäärä kyliä mukana, peräti 55 – näistä 25 osuu Tampereen seutukunnalle eli Kyläaktivaattorin ja
Kantrin toiminta-alueelle. Mukana on mm. lastentapahtumia, tansseja, huutokauppoja, markkinoita,
kirppiksiä, näyttelyitä, juhlia, yhteislaulua, retkiä sekä soutu- ja melontatapahtumia.
Kaikki Pirkanmaan kohteet löydät tästä esitteestä: http://www.pirkankylat.fi/wpcontent/uploads/2017/05/avoimet_kylat_tulostus-2017.pdf
Ja kaikki Suomen tapahtumat löydät osoitteesta: http://avoimetkylat.fi/
Tervetuloa viettämään kesäpäivää kanssamme!
**
Maaseutuparlamentti kutsuu
Tutustu, innostu ja osallistu Maaseutuparlamenttiin Leppävirralla 1.-3.9.2017
Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa Suomessa
Leppävirralla 1.-3.9.2017. Ohjelmassa on viikonvaihteen aikana valovoimaisia puhujia, 19 retkeä savolaisiin
yrityksiin, luontomatkailukohteisiin ja kehittäjäkyliin. Neljäkymmentä työpajaa mm. kumppanuudesta,
yrittäjyydestä ja hyvinvoinnin edistämisestä. Maaseutuparlamentti 2017 on tarkoitettu kaikille maaseudun
kehittämisestä kiinnostuneille asukkaista päättäjiin, yrittäjistä yhdistyksiin, tutkijoista kehittäjiin ja kylistä
kaupunkeihin. Massiivinen tapahtuma on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Koe maaseudun
mahdollisuuksien voima - luvassa on ainutlaatuinen ja historiallinen elämys kaikille maaseudusta
kiinnostuneille!
Lue lisää http://www.maaseutuparlamentti.fi/maaseutuparlamentti
Maaseutuparlamentin päävastuutahona toimii Maaseutupolitiikan neuvosto MANE. Pääjärjestäjät
yhteistyössä MANEn kanssa ovat: Maaseutuverkosto, Suomen Kylätoiminta ry, Maa- ja
metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry sekä Pohjois-Savon kylät ry.
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