"Aina oppii uutta, kun lähtee kylille"
•

Yhdessä enemmän! 16.2.2017 klo 18 – 21

Järjestötoiminta ja erityisesti yhteisöllisyys järjestötoiminnassa on suuri voimavara ihmisten hyvinvoinnin ja
turvallisuuden lisääjänä. Hyvä ja toimiva yhdistys toimii sosiaalisena yhteisönä jäsenilleen. Suupohjan
alueeltakin löytyy vahvaa yhdistystoimintaa ja talkoohenkeä, joka pitää kylät ja asuinympäristömme
elinvoimaisina ja viihtyisinä ja luo mahdollisuuden myös uudenlaisten toimintamallien kehittelyyn ja
kokeiluun. Kylille-hanke tukee kyliä ja yhdistyksiä mm. järjestämällä monenlaista koulutusta. Seuraavan
koulutuksen aiheina on mm. Marttojen menestysresepti sekä yhteisöllisyyden merkitys järjestötyössä.
Yhdessä enemmän! Torstaina 16.2 klo 18 – 21 Pakarin Vintti, Ojalan Pakari, Topeeka 42, Kauhajoki
Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen hyvässä seurassa
Yhdistystoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä yhdistys on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys
itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita
ja kysymystä, miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta? Aiheesta kertoo PLU
ry:n seurakehittäjä Kirsi Martinmäki.
Martat - Vaikuttavaa järjestötyötä
Kuulemme myös Marttojen menestyksen salaisuuden. Marttaliiton kehitysjohtaja Marjahelena Salonen
kertoo puheenvuorossaan mm. miten Martat ovat onnistuneet saamaan järjestön uuteen nousuun.
Tervetuloa osallistumaan, oppimaan ja viihtymään yhdessä! Illan aluksi tarjoamme leivoskahvit! Tilaisuus
on avoin ja ilmainen kaikille yhdistystoiminnasta, marttailusta ja yhteisöllisyydestä kiinnostuneille!
Tarjoilujen ja tilan takia ilmoittauduthan mahdollisimman pian! (viim. ma 13.2 klo 15 mennessä) Tuija
Takamäki, 040 7055 801 tai tuija.takamaki@leadersuupohja.fi

•

Kiertävä kahvila – tietoa, taitoa ja yhdessäoloa!

Olemme järjestämässä 100-vuotiaan Suomen kunniaksi Kiertävä kahvila tapahtumasarjaa Suupohjan ja
Kurikan alueella. Kiertävän kahvilan tavoitteena on tuoda tietoa palveluista kylille ja tuoda kyläläiset yhteen
mukavan yhdessäolon merkeissä. Vuoden aikana järjestämme 10 tapahtumaa 5 kunnan alueella.
Iltojen ohjelmassa mm. lyhyitä tietoiskuja palveluistamme ja hankkeidemme toiminnasta sekä värikkäitä
taide-, teatteri- ja musiikkiohjelmanumeroita. Tarkoituksena on saada mukaan jokaiseen iltaan pieni
kansainvälinen osio maahanmuuttajan puheenvuoron tai kuvaesityksen kautta. Tarjoiluun varaamme myös
oman monikulttuurisen lisämme.
Tapahtumissa mukana ovat SEK:n Kansainvälisyyskeskus INKA, E-P:n Nuorisoseura sekä Kulttuurikylpy-,
Digitaalinen maaseutu-, Kylille-, ja Kulttuuribuumi-hankkeet.
Yhteistyöllä kylät pysyvät elävinä myös seuraavat 100 vuotta!
Tervetuloa mukaan, ensimmäiset Kiertävä kahvila illat ovat:
torstaina 16.3.2017 klo 18 - 20 Isojoki, Vanhankylän nuorisoseura
tiistaina 28.3.2017 klo 18 - 20 Teuva, Pappilankaan hiihtomaja

• Kylätesti-kampanja tulossa
Kylille-hanke aloittaa keväällä myös Kylätesti-kampanjan. Testin tarkoituksena on puntaroida ja pohtia
oman kylän perusolemusta ja -ominaisuuksia. Tehkää testi yhdessä, vaikka seuraavassa kokouksessanne ja
toimittakaa kopio meille. Voitte myös kutsua minut kyläänne ja teemme testin yhdessä. Tulosten
perusteella suunnittelemme toimenpiteitä kylänne kehittämiseksi. Tässä voimme käyttää apuna vaikkapa
kylätyökirjaa. Testien tulosten avulla yksittäisen kylän lisäksi myös me saamme kokonaistietoa alueemme
kylien vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Kaikki testin palauttaneet kylät saavat yllätyslahjan!
Kylätesti on tulostettavissa Leader Suupohjan nettisivuilta, Yhteisöt -> Kylille-hanke -> kylätesti
tai http://www.leadersuupohja.fi/images/Kyl%C3%A4testi_Suupohja2017.pdf.

• Testaa Pytingissä millainen
kyläläinen olet
Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalainen asuisi
mieluiten maalla. Maaseutu tarjoaakin monipuolisia
mahdollisuuksia niin asumisen kuin työnteon
näkökulmasta, ja näitä vahvuuksia Etelä-Pohjanmaan
Leader-ryhmien Kylille-hanke haluaa nostaa esiin Seinäjoen Pytinki-messuilla.
Messut järjestetään 31.3.‒2.4. Seinäjoki Areenassa.
Pytingissä lanseerattava peli on luotu yhteistyössä Suupohjan Ammatti-Instituutin opiskelijan Jenna
Kohtalan kanssa. Peli luo pelaajalleen kylähahmon sekä kertoo millainen maaseutuympäristö sopisi
messukävijälle parhaiten.
- Suomalaisten asumistoiveissa peräänkuulutetaan väljyyttä, rauhaa ja luonnonläheisyyttä. EteläPohjanmaan kylissä on tilaa asua ja yrittää. Kyläläisyys elää vahvana jokaisessa suomalaisessa.
Messuosastollamme voit nyt ottaa selvää millainen. Kylille-hankkeen osaston löydät paikalta 8B.
Tervetuloa!

• Kyläturvallisuus - turvallinen maaseutu
Kyläturvallisuuden tavoitteena on vahvistaa asukkaiden omatoimista
varautumista erilaisten häiriötilanteiden kuten sähkökatkojen, onnettomuuksien
ja tulipalojen varalta. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla omatoimisuus
korostuu pidempien välimatkojen takia. Onkin tärkeää kehittää kylien varautumista ja välittää tietoa
turvallisuutta parantavista toimenpiteistä. Käytännön varautumisohjeita ja tietoa kyläturvallisuudesta
kiinnostuneille löydät kyläturvallisuus.fi -sivustolta.
http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Kylaturvallisuus#sthash.AQBIQ4S0.dpuf
Haluatko oppia uutta, kehittää turvallisuustaitojasi, kehittää kyläläisten yhteistyötä ja naapuriapua?
Meidän turvallinen kylä -koulutukset ovat kaikille kylille avoimia ja maksuttomia koulutuksia.
Koulutuspäivän aiheina ovat mm. paloturvallisuus, varautuminen ja hyvinvointi maaseudulla.
Tieto miten toimia oikein on tärkeää, koulutus ja harjoittelu vielä tärkeämpää.
Mikäli kiinnostuitte kyläturvallisuuskoulutuksen järjestämisestä omalla kylällänne,
ottakaa yhteyttä Tuijaan!

• Kotisivut ja sosiaalinen media avuksi kylien viestintään ja markkinointiin
Viestinnän ja tiedottamisen merkitys yhdistyksille ja kylille on tärkeää toiminnan näkyväksi tekemisen
näkökulmasta. Kotisivut ja/tai some-kanavat mahdollistavat myös tietojen tallentamisen yhteen paikkaan,
josta ne ovat helposti saatavilla. Yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta saadaan keskustelualueiden käytöllä
sekä sosiaalisen median työkaluilla. Lisäksi voidaan perustaa jäsenille tai hallitukselle omat suljetut sivut,
joihin pääsee vain omilla käyttäjätunnuksilla.
Kotisivujen tavoitteena on saada näkyvyyttä:
- oman kylän/yhdistyksen väelle ja innostaminen
toimintaan mukaan
- muille kuntalaisille ja yhdistyksille
- kunnan/kaupungin päättäjille
- uusille mahdollisille asukkaille
- matkailijoille
- kesäasukkaille

Tiedottamiseen liittyvää sisältöä on mm:
- Ajankohtaiset asiat, tapahtumat, kokoukset ym.
- Yhteystiedot, kylän kartta
- Yhdistyksen /kylän toiminnan esittely
- Kylän esittely, nähtävyydet ja matkailukohteet
- Vuokrattavat ja myytävät kohteet ja tuotteet
- Vapaana olevat tontit
- Palvelut, alueen yritykset ja muut yhdistykset
- Facebook-linkki

Kotisivut toimivat hyvin myös tietojen tallennuspaikkana:
- Menneet tapahtumat ja toiminta
- Kuvia kylän alueelta
- Yhdistyslehti, tiedotteet
- Kylähistoria, tarinat, laulut, haastattelut, reseptit yms
- YouTube yms. videot
Onko kylällänne tai yhdistyksellänne tarvetta saada apua viestinnän, kotisivujen tai somen käyttöön?
Kylille-hankkeeseen on tarkoitus palkata alan ammattilainen avustamaan kyliä ja kylillä toimivia yhdistyksiä
verkkosivujen tekemisessä/päivityksessä, some-kanavien avaamisessa ja muissa tietotekniikkaan ja
viestintään liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä ja sovitaan teille sopiva ajankohta!

• Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla
Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – uusia tuulia palvelutuotantoon -hankkeen toinen työpaja
järjestetään torstaina 23.2.2017 klo 17.30–20.00. Työpaja pidetään Alajärvellä ja paikkana on Punaisen
Tuvan Viinitila. Ohjelma on erittäin kiinnostava: luvassa on kansainvälisiä yhteiskunnallisen yrittäjyyden
hyviä esimerkkejä ja karikoita Roger Evansin kertomana sekä osallistava puheenvuoro paikallisesta
aktivoinnista. Siitä tulee puhumaan Liisa Häme, jolla on pitkä kokemus kylien kanssa toimimisesta. Tilaisuus
järjestetään yhteistyössä Alajärvellä Luoma-ahon kylässä toteutettavan maaseudun Monipalvelukeskushankkeen kanssa.
• Vastaavanlainen tilaisuus järjestetään myös Seinäjoella Framilla Timo-luokassa ja ajankohta on sama
torstai 23.2. klo 9.30 alkaen. Päivätilaisuus on suunnattu enemmän kuntatoimijoille ja muille
kehittämistahoille siinä missä iltatilaisuus Alajärvellä on enemmän kylätoimijoille. Nämä eivät tokikaan ole
toisiaan poissulkevia, vaan molempiin voi osallistua kaikki kiinnostuneet. Ohjelmassa kuullaan Roger
Evansin esityksen lisäksi myös monipalveluhankkeen kuulumisia ja suunnitelmia.
• Etsinnässä on myös sopivia casekyliä hankkeen alueellisiin työpajoihin, joissa tarkoituksena on
suunnitella kylän oma liiketoimintasuunnitelma. Myös hankkeen opintomatkalle Skotlantiin osallistuvat

kylät valitaan näiden joukosta. Tämä on siis avoin etsintäkuulutus kylistä, jotka olisivat kiinnostuneita
asiasta! Jos kyläänne tämä kiinnostaa, olkaa suoraan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen katja.rinnekoski@helsinki.fi tai puhelimitse 050 415 1159.

• Haetaan ideoita seuraavaan teemahankkeeseen!
Onko yhdistykselläsi idea, jonka se haluaisi toteuttaa Suomi 100 juhlavuonna tai ensi vuonna? Idea voi
liittyä esim. Avoimet kylät -päivänä 10.6 järjestettävään tapahtumaan tai muuhun juhlavuoden
tapahtumaan taikka investointeihin tai kehittämiseen. Hankkeet voivat sisältää esim. harrastustoimintaan,
liikuntaan tai vapaa-aikaan liittyviä investointeja, turvallisuutta tai energiatehokkuutta parantavia
hankintoja, liikunta- ja harrastuspaikkojen rakentamista tai korjaamista tai rakennuksen/rakennelman
hankintaa.
Ideana voi olla myös opintomatkat, joiden tavoitteena on uusien yhteistyökontaktien hakeminen ja
verkostoituminen, hyvien käytäntöjen benchmarkkaus, kansainvälistymisen edistäminen, perehtyminen
kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien ja/tai messuihin liittyvään osaamiseen, uudenlaisen toiminnan
ja avauksien, uuden tietotaidon tai ratkaisumallien hakemiseen ja kehittämiseen.
Teemahankkeen avulla tukea voi hakea hankkeille, jotka ovat liian pieniä omiksi hankkeiksi.
Teemahankkeessa myös hakuprosessi on helpompi. Tarjolla on tukea sekä kehittämis- että
investointihankkeisiin. Hakijana voi olla yleishyödyllinen yhdistys Leader Suupohjan toiminta-alueella.
Hankkeen kustannukset voivat olla 1 000 – 15 000 euroa, tukiprosentti on 65 %.
Nyt kannattaa ryhtyä ideoimaan yhdessä, sillä Leader Suupohjan teemahankkeet tarjoavat työkalun
ideoiden toteuttamiseen! Keräämme ideoita seuraavaan teemahankkeeseen 31.3.2017 saakka!

• Uutiskirjeet
Lue lisää ajankohtaisia asioita Leader Suupohjan uusimmasta uutiskirjeestä:
http://www.pareemaaseutu.fi/emailer/display.php?M=13830&C=d96d140b863fd7e25432fa791a7e3cae&S
=404&L=155&N=187.
Kaikki uutiskirjeet löydät myös nettisivuiltamme arkistoituna: http://www.leadersuupohja.fi/uutiset
Ystävällisin terveisin
Tuija
________________________
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