MEDIATIEDOTE
8.6.2016

Ympäri Suomea: Avoimet Kylät 11.6.
Avoimet Kylät -päivänä noin 500 kylää ympäri Suomen toivottaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan
toimintaansa, asukkaisiinsa ja palveluihinsa. Teemapäivänä on kiva poiketa lähikylillä, tutustua itselle
uusiin kyliin tai tehdä koko päivän kesäinen kiertoajelu maaseudun maisemissa.
Pop up -tyyliin toteutettu Avoimet Kylät saa sadoissa kylissä tapahtumaan vielä enemmän kuin
normiarkena. Tarjolla on monipuolista ohjelmaa: Toritapahtumia, kiertoajeluja, linturetkiä, kisailuja,
näyttelyitä, saunomista, kahvittelua sekä paljon paljon muuta.
Avoimet Kylät tapahtumineen löytyvät Google Maps -kartalta:
http://avoimetkylat.fi/kylat-kartalla/
Avoimet Kylät tuo esille kyliä ja kylätoimintaa muistuttaen, että kylillä eletään vahvasti tässä ajassa.
Toiminta on suunnitelmallista ja monessa kylässä liiketoiminnallista.
– Keskiössä eivät ole vain yhteisön omat tarpeet, vaan laajempi alueellinen kehittäminen. Hyvinvointia
ja palveluja tuotetaan yhä enemmän myös kesämökkiläisille ja matkailijoille, ja kylät toimivat tiiviisti
kuntien kumppaneina, kertoo Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen puheenjohtaja Petri Rinne.
Avoimet Kylät viestii niin ikään kylähengen vahvasta olemassaolosta. Kylähenki on kylätoiminnan
merkittävä moottori: maalaisjärjellä ja -tunteella toteutetaan hienoja hankkeita, vaalitaan
kulttuuriperintöä ja pidetään huolta yhteisöllisyydestä.
– Kylillä on tahtoa ja kykyä kehittyä sekä ponnistella kohti parempaa tulevaisuutta. Tämä ei ole aivan
vähäpätöinen juttu koko maankaan kehittämisen kannalta, sillä kesäisin kylillä asustelee yli puolet
suomalaisista – ja talvisinkin lähes puolet, huomauttaa Rinne.
Kylien monipuolisten tapahtumien järjestelyistä ja ohjelmista vastaavat kylien aktiiviset ihmiset,
yhdistykset, yritykset ja toimijat. Päivän järjestämisestä, tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaavat
maakunnalliset kyläyhdistykset ja monet Leader-ryhmät yhdessä Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa.
Paitsi Avoimien Kylien on 11.6.2016 myös kyläkauppojen päivä. Kyläkauppapäivä muistuttaa
lähipalveluiden merkityksestä eli yhteisellä asialla ollaan.
Suomen Kylätoiminta ry edistää paikallista kylien ja kaupunginosayhdistysten kehittämistä
valtakunnallisesti. Työtä tehdään kylien sekä asukasyhteisöjen elinvoimaisuuden ja
vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Suomen Kylätoiminta toteuttaa yhteistoimintaa ja
verkottumista yhdessä 19 maakunnallisen kyläyhdistyksen sekä Helsingin kaupunginosayhdistysten
liiton (HELKA), 54 Leader-ryhmän ja näiden kautta yli 4000 maaseudun kylän ja kaupunginosan
kanssa.
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