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Kylätälojä jä muitä mukäviä päikkojä
SataKylien loppuvuodesta aloittama Omalta kylältä -hanke on vuodenvaihteen tienoilla kerännyt tietoja
maakunnan kylätaloista ja muista yhteisöllisessä käytössä olevista tiloista. Kyselyn perusteella tiloja on
käytössä suurella osalla kylistä. Kylätalot vahvistavat kyläläisten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
lisäävät selvästi kyläyhdistyksen toiminnan kirjoa tarjoten puitteet useanlaisille toiminnoille. Tilojen
käyttö onkin äärimmäisen monipuolista ja osin innovatiivistakin. Yleisimpiä käyttötapoja ovat
kyläyhdistyksen järjestämät tapahtumat; kyläillat, kokoukset ja kerhot. Kansalaisopistot ovat monella
kylällä hyvä kumppani toiminnan järjestämisessä, toimintaa on jumpasta kankaan kudontaan sekä
näytelmäkerhoon.
Osalla kylistä toimintaa on jo viety palvelullisempaan suuntaan. Kylätalolla voi olla terveyspiste,
hyvinvointiin liittyviä yrittäjiä kuten parturi tai hieroja, eri ikäryhmille suunnattuja virkistyspäiviä, kuntosali
tai vaikkapa kylän oma kirjasto. Omalta kylältä -hankkeen tarkoituksena on auttaa kyliä entistä
enemmän miettimään myös kylätilojen monipuolisempaa käyttöä. Joskus kohderyhmän miettiminen
uudelleen tuo mukanaan uudenlaisia ideoita tilan käyttöön, joskus ratkaisu voi liittyä uusien
yhteistyökumppaneiden löytymiseen.
Kylätilan vuokraaminen juhla- ja kokouskäyttöön tuo yleensä yhdistyksen kassaan hieman tuloja, joilla
tiloja ylläpidetään. Kyselyssä kävikin ilmi, että kylätiloja voitaisi monissa tapauksissa vuokrata
enemmänkin. Useissa tapauksissa tilan markkinointiin kaivataan kuitenkin apua ja tukea. Omalta
kylältä -hanke pyrkii tarjoamaan apua myös tähän yhdistyksiä askarruttavaan pulmaan mm. tarjoamalla
markkinointia koskevia koulutuksia.
Valot ja liikehdintä kylätalojen ikkunoissa nostavat hymyn kyläasiamiehen huulille, toivottavasti myös
taloissa kävijöiden huulille!
Kylätalokysely on edelleen auki ja siihen voi kuka tahansa toiminnasta tietävä käydä vastaamassa.
Linkki löytyy mm. SataKylien kotisivuilta oikealta Ajankohtaista-valikon kautta. Päällekkäiset
vastauksetkaan eivät haittaa, pääasia että saamme tiedon tiloistanne ja niiden käytöstä!
Aktiivista alkanutta vuotta toivottaen,

Hanna Ruohola, kyläasiamies

Kyläasiamies lomailee viikon 8 (22. – 28.2.)
Toimisto ja puhelin on tuon ajan suljettuna, sähköpostit luetaan heti maanantaina 29.2.

Vuoden Kylä 2016 häussä!
Onko Teidän kylänne paras? Haemme jälleen satakuntalaista vuoden kylää. Tänä vuonna kilpailu
järjestetään ilman teemaa. Vuoden maakuntakylää voi ehdottaa mikä tahansa kylän yhdistys. Aiempina
vuosina tuomaristo on kiinnittänyt erityistä huomiota kylätoiminnan kehittymiseen, viimeisempiin
voimanponnistuksiin (tapahtumat, onnistuneet hankkeet…) sekä tiedottamiseen ja kylän yleiseen
henkeen. Tuomaristo kiertää ehdolla olevat kylät (tai esikarsinnasta jatkoon selviytyneet 4-6 kylää)
tiistaina 22.3.
Osallistua voi 29.2.2016 mennessä täyttämällä kotisivuiltamme löytyvän lomakkeen. Lomakkeen voi
myös pyytää paperisena versiona kyläasiamieheltä.
Voittajakylä palkitaan 3400 euron palkintosummalla ja huomioidaan maakunnallisilla kyläpäivillä
Siikaisten Sammissa.

Lisätietoja voi kysellä suoraan kyläasiamieheltä tai katsoa kotisivuiltamme:
SataKylät ry, kyläasiamies Hanna Ruohola, p. 044-357 6181
hanna.ruohola@satakylat.fi,
www.satakylat.fi
Kilpailun järjestävät Satakuntaliitto ja SataKylät ry

Jäsenmäksut vuodelle 2016
Tämän jäsenkirjeen liitteenä löytyy jäsenmaksulomake. Jos se jostain syystä puuttuu, uutta voi pyytää
kyläasiamieheltä. Otamme myös mielellämme uusia jäseniä, joten siinäkin tapauksessa yhteys
kyläasiamieheen 
Jäsenmaksut päätettiin syyskokouksessa säilyttää entisellään:





kyläyhdistykset 20€
muut yhdistykset 40€
yksityishenkilöt 10€
kunnat 90€.

Toimistoäpuläinen äloittää 1.3.
Haimme toimistollemme osa-aikaista apulaista ja olemme löytäneetkin sopivan tekijän! 1.3. alkaen
toimistolla aloittaa Emma Suominen. Esitellään Emma paremmin, kunhan hän kotiutuu joukkoomme 
Emman tehtävänä on mm. käydä läpi kylien yhteystietoja sekä osallistua Avoimet Kylät -päivän
organisointiin. Emman tulee tavoittamaan sähköpostitse osoitteesta sihteeri@satakylat.fi ja puhelimella
numerosta 044-257 6181.

Vältäkunnällinen Avoimet Kylät –päivä
läuäntäinä 11.6.2016
Viime kesänä kylien avoimia ovia vietettiin 15
eri maakunnassa, yli 400 kylällä. Huikeita
tapahtumia järjestettiin Hangossa, Utsjoella ja
koko matkan sillä välillä! Tänä vuonna mukana
on toivottavasti yhtä paljon kyliä! Lähtekää siis
mukaan tekemään aiempia isompi päivä!

Kutsumme jokaisen kylän järjestämään oman
näköistään toimintaa Avoimet Kylät – päivänä 11.6.!
Myös kylien yhteiset tapahtumat ovat hyvä
vaihtoehto, jos oman kylän resurssit eivät tunnu
riittävän. Tapahtumalla lisätään kylätoiminnan
näkyvyyttä, markkinoidaan kyliä vierailu- ja asuinpaikkana ja madalletaan kynnystä tutustua lähikyliin.
Päivän ohjelma kylällä voi olla mitä tahansa: tanssit, markkinat, ruokailua, liikuntaa, esityksiä,
huutokauppa, tonttien esittelyä tai mitä ikinä ohjelmaa kylällä haluattekaan järjestää. Tarkoitus on, että
tilaisuus on kaikille avoin ja ohjelma sellaista, että se houkuttelee kävijöitä tutustumaan kylänne
toimintaan ja käyntikohteisiin.
SataKylät ry yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa
hoitaa päivän yleismarkkinoinnin. Teetämme ainakin
edellisten vuosien kaltaisia karttaesitteitä ja mainostamme
päivää lehti-ilmoituksin. Muun materiaalin tarvetta harkitaan
myöhemmin.
Lopulliset sitoumukset mukanaolosta tarvitsemme
viimeistään 31.3.2016. Ilmoittautua voitte kyläasiamies
Hannalle tai toimistoapulaiselle Emmalle. Tervetuloa mukaan!

SataKylät ry
www.satakylat.fi
Toimisto:
Maakuntalinna, 5. kerros
Itsenäisyydenkatu 35 A 13,
28130 Pori

SätäKylien kevätkokous

Kyläasiamies Hanna Ruohola
p. 044 357 6181
hanna.ruohola@satakylat.fi

Ennakkotietona SataKylien kevätkokous, joka järjestetään
torstaina 7.4. klo 18 alkaen Lännen kyläyhdistyksen
rantasauna Arenalla, Säkylässä (os. Rantatie 1054). Virallinen
kutsu ja esityslista tulee myöhemmin postitse kaikille jäsenille.

Puheenjohtaja Paavo Törmälä
paavo.tormala@gmail.com

Jos tämä kirje tulee väärään osoitteeseen/väärälle
henkilölle, ilmoitattehan siitä Hannalle
hanna.ruohola@satakylat.fi tai 044-357 6181.

Pankkiyhteydet
Säkylän OP: FI70 5448 2920 0026 44
Huittisten SP: FI06 4456 0010 1111 86

Y-tunnus 1614778-7

