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Öppna Byarnas dag visar upp livskraftiga byar för hela folket
Under inkommande lördag 9.6 firas Öppna Byarnas dag, som inbjuder finländarna att
bekanta sig med byarnas livskraft. Över 550 byar runt om i Finland är med och arrangerar
evenemanget. I fjol deltog över 100 000 finländare i pop up-dagen, vilket gjorde den till
vårt lands största endags publiktilldragelse.
Öppna Byarnas dag upplyser om att byarna inte är slutna landsbygdssamhällen, utan
byaverksamhet är ett gemensamt förehavande runt omkring i Finland.
-

Dagen är en god påminnelse om att det i Finland fortfarande finns tusentals
livskraftiga byar, och det faktum, att göra något tillsammans ökar invånarnas
välmående allestädes, säger ordföranden för Finlands Byar rf Petri Rinne.

I Finland finns det 4 300 byar och 3 200 registrerade byaföreningar. Under senaste år
utfördes 6,2 miljoner timmar frivilligarbete ute i byarna. Frivilligarbetet har bevisats öka
människornas välmående.
Traditionellt uppfattas byarna att finnas på landsbygden, men byaverksamhet finns även i
städerna. Under Öppna Byarnas dag får alla bygemenskaper, både små och stora, delta:
-

Vår vision är att alla bor i byar. Byn är inte någon snäv definition, utan den är där var
människorna upplever att den är. I Muonios Kerässieppi eller i Esbos Stensvik, allt
går. Naturligtvis är verksamhetsmiljöerna olika, men att göra något tillsammans är
samma överallt, förklarar Rinne.

Samma dag firas även Bybutikens dag med 950 små butiker runt om i Finland som
medverkande. Alla byar och butiker som deltar i evenemangsdagen finns på samma karta:
www.avoimetkylat.fi/kylat-kartalla/
Hur?
Öppna Byar har ordnats sedan år 2015 som nationell evenemangsdag, vilken arrangeras runt
om i Finland som byatillställningar. 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.

Finlands Byar rf är byarnas, stadsdelarnas och Leader-gruppernas intressebevakare, samt
befrämjare för över 4 000 invånarsammanslutningars lokala utveckling i Finland.

