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Är bysamhällen stängda? – Välkomna till Öppna Byar 9.6.2018!
Under Öppna Byarnas dag 9.6.2018 öppnar ca 500 byar runt om i Finland sina dörrar
och inbjuder alla att komma och bekanta sig med verksamheten, invånarna och servicen
i byarna. Senaste år var evenemanget vårt lands största endags tilldragelse med över
100 000 deltagare. Deltagande bygemenskaper är alltifrån Uleåborgs Varjakka till
Borgås Kullo och alla bjuder de besökarna på egenhändiga program.
Bysamhällen är som bäst då man lokalt gör saker tillsammans – och nu kan du bekanta dig
med detta! Hundratals byar runt om i Finland ordnar mångsidiga program den andra lördagen
i juni: allt från torgevenemang till fågelskådning, lavadans och modeshower. Det bjuds även
på rundturer, som tar en med på guidning till flera byar.
-

Vi vill visa att byn inte är ett stängt landsbygdssamhälle, utan en öppen gemenskap som
arbetar tillsammans inom olika områden, runt om i Finland. Byaverksamheten är Finlands
mångsidigaste folkrörelse: lokalt gör man tillsammans det som byborna vill. Allt oftare
tar man även ansvar för den lokala serviceproduktionen. Öppna Byarnas dag erbjuder en
gedigen möjlighet att få se allt det som vårt lands levande byar har på gång, entusiasmerar
Finlands Byar rf:s ordförande Petri Rinne.

Varför Öppna Byar?
Öppna Byarnas dag gläntar på byaverksamhetens mångsidiga innehåll för hela folket och
bjuder en möjlighet att bekanta sig med byarna som fritids- och boningsort. Gemenskaperna
är byarnas styrka, vilket man bäst bekantar sig med genom lära känna det lokala livet. Små
samhällen är inte slutna, utan de önskar nya bybor, fritidsinvånare och turister välkomna.
Hur?
Öppna Byar har ordnats sedan år 2015 som nationell evenemangsdag, vilken arrangeras runt
om i Finland som byatillställningar. Under år 2017 deltog 750 byar och 104 000 besökare i
evenemanget, vilket gjorde det till årets största endags publiktillställning. För arrangemangen
svarar engagerade bybor, föreningar och företag. Finlands Byar rf koordinerar evenemanget
tillsammans med de regionala byaföreningarna och på sina håll med Leader-grupperna. Den
andra lördagen i juni har etablerats som evenemangsdag.
De evenemang som är med finns på adressen www.avoimetkylat.fi/kylat-kartalla/
Även bybutikerna är öppna 9.6.2018
I år förenar Öppna Byar sina krafter med Finlands Dagligvaruhandel rf:s evenemang
Bybutikens dag. Under Bybutikens dag deltar ungefär 1 000 små butiker, vilka var och en
ordnar tillställningar för sina kunder, samt erbjuder för sin del program i byarna under Öppna
Byarnas dag. I mitten av maj publiceras de butiker som deltar på avoimetkylat.fi –
evenemangskarta.
Finlands Byar rf är byarnas, stadsdelarnas och Leader-gruppernas intressebevakare, samt
befrämjare för över 4 000 invånarsammanslutningars lokala utveckling i Finland.

