OHJEISTUS AVOIMET KYLÄT -PÄIVÄN JÄRJESTELYISTÄ KYMENLAAKSOLAISILLE KYLILLE
Valtakunnallista Avoimet Kylät -päivää vietetään jälleen kesäkuun toisena lauantaina 11.6., jolloin sadat
kylät ympäri Suomen järjestävät tapahtumia ja tempauksia kylillä. Tänä vuonna tapahtuma voi olla mitä
vain oman kylän näköistä toimintaa, johon kaikki ovat tervetulleita TAI tapahtuma voi olla virtuaalinen eli
esimerkiksi kylän esittelyvideo.
Tapahtumapäivän myötä halutaan nostaa esille kylien helmiä ja yhteisöllistä toimintaa elinvoimaisissa
kylissämme. Tapahtumapäivä on oiva tilaisuus houkutella kylille esimerkiksi maallemuuttoaikeissa oleva
potentiaalinen uusi kyläläinen tai kutsua vaikka valtuutettu kylään. Ja tietysti tapahtumajärjestelyissä
kannattaa aina pitää mielessä kyläyhdistyksen ansaintamahdollisuus.
MITÄHÄN SITÄ JÄRJESTÄISI…
Tänä vuonna Avoimet Kylät -päivään voi ilmoittaa 1) livetapahtuman tai 2) verkkosisällön (esimerkiksi kylän
esittelyvideo).
Livetapahtuma voi olla mitä vain omannäköistä toimintaa, talkoot, työpaja, jäsenrekry tai kesäasukkaiden
ilta, siis tapahtuma, jolla on kauaskantoisempi hyöty, tai kylätalon avoimet ovet, tilamyynti, kylämaton
kudonta, luontoretki, kesäasukkaiden iltamat, maallemuuton edistämiskampanja, kylävideon kuvaus,
uusien vapaaehtoisten rekrytointi, tarinakahvila, digitukipäivä, ympäristötaidetta, yrittäjien treffit,
pyöräilytempaus tietyn asian edistämiseksi, sadetanssin SM:t, kyläkirjaston perustamispäivä, kylätalon
aidan korjaustalkoot, alaston kymppi, villasukkajuoksu, kaikille avoin työpaja kylän kehittämisestä, kyläretki
naapurikylään, ongintakilpailu, rastirata, KyläNomadi-reitti…
Perinteiset kylätapahtumat kannattaa myös ilmoittaa osaksi tapahtumapäivää! Houkuttelevien
kylävideoiden kuvaukseen voi pyytää apuja esimerkiksi oppilaitoksista! Kylänomadi -reitit ovat myös yksi
hyvä tapa osallistua tapahtumapäivään ja tuoda kyläreittien kautta esille kylien helmiä.
Jäsenkyläyhdistyksemme voivat luoda Kylänomadi-reittejä etuhintaan.
Hyödyntäkää yhteistyötä naapurikylien ja alueen eri toimijoiden sekä kunnan kanssa!
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumiset tehdään aina oman maakunnan kautta eli kymenlaaksolaiset tapahtumat ilmoitetaan
Kymenlaakson Kylät ry:n verkkosivuilla, linkki tässä. Voitte ilmoittaa tapahtuman vaikka saman tien ja
päivittää tapahtumatietoja myöhemmin. Tapahtumailmoitukset tulisi tehdä 29.5. mennessä, mutta vielä
senkin jälkeen tapahtumailmoja otetaan kyllä vastaan.
MARKKINOINTI JA MATERIAALI
Tapahtumapäivän yhteismarkkinoinnista vastaa Suomen Kylät ry ja maakunnalliset kyläyhdistykset.
Tapahtumapäivään osallistuvat kylät voivat hyödyntää tapahtumamarkkinoinnissa Avoimet Kylät -päivän
logoja ja muuta tiedotusmateriaalia, jota löytyy www.avoimetkylat.fi -verkkosivulta.
Somessa käytetään hastageja: #AvoimetKylät #TeeSeKylillä #KymenlaaksonKylat
Kylät vastaavat itse omien tapahtumien järjestelyistä.
Avoimet Kylät -päivän verkkosivusto, josta löytyvälle karttapohjalle kaikki Avoimet Kylät- tapahtumat ja
tempaukset lisätään: https://avoimetkylat.fi/
INFOT JA KOULUTUKSET ETÄNÄ
Suomen kylät ry:n info- ja koulutustilaisuudet Avoimet Kylät -päivään liittyen:
- 2.2.2022 kello 18–19
Mitä Avoimet Kylät 2022 -päivä pitää sisällään? Miten osallistun päivään ja miten ilmoittaudun
mukaan? Millaista koulutusta ja materiaalia on saatavilla? Materiaali:
https://suomenkylat.fi/markkinointikoulutus/
-

2.3. klo 18 Avoimet Kylät -päivän viestintä ja markkinointi
Tallenne katsottavissa: https://suomenkylat.fi/markkinointikoulutus/

-

6.4. klo 18 Avoimet Kylät -päivän yleisinfo ja kylän tapahtuman markkinointi
Ilmoittautumiset: https://forms.office.com/r/uDq5HA90H1

-

4.5. klo 18 Avoimet Kylät -päivän mainosten tekeminen Canvalla
Ilmoittautumiset: https://forms.office.com/r/PKE9gUpRti

YLPEYDELLÄ KYLÄSTÄ - ARVONTA
Kymenlaakson kylät ry arpoo kaikkien tapahtumapäivään oman tapahtumansa (livetapahtuma tai
verkkosisältö) ilmoittaneiden kesken Ylpeydellä Kylästä – paitoja oman kylän nimellä 2 x 5kpl. Arvonta
suoritetaan 14.6.2022 ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Apuja ideointiin ja editointiin voi kysellä meiltä:
Elina Seppänen
elinas.seppanen@kymenlaaksonkylat.fi, p. 040 184 3576
Leena Borg
leena.borg@kymenlaaksonkylat.fi, p. 040 838 9989
Jukka Naukkarinen
kylahullu.jukexv@gmail.com, p. 040 097 6347
Valtakunnan XV virallinen kylähullu

