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Juhlavuonna
kylaillaan
yhdessa
Alkukeväiset terveiset
Kylien toimistolta!

Sata-

Uusi vuosi on käynnistynyt
tuttuun tapaan Vuoden maakuntakylä -kilpailun merkeissä,
johon iloksemme on ilmoittautunut tällä kertaa peräti
seitsemän kylää. Tittelistä kilpailevat Honkakoski Pomarkusta,
Kauvatsa Kokemäeltä, Luodonkylä Eurajoelta, Panelia Eurasta, Reposaari Porista, RiuttalaMustajoki Porista ja Söörmarkku
Porista. Hieno kattaus aktiivisia
satakuntalaiskyliä, joihin tuomaristo
pääsee
tutustumaan
kevään aikana.
Tarmokas
ja
pitkäjänteinen
yhdessä tekemisen meininki on
ehdoton kylän elinvoimaisuuden
säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

Toimeliaat ehdokaskylät ovatkin
mitä parhain esimerkki siitä,
kuinka Suomi 100 -juhlavuoden
teemanakin oleva ”yhdessä”
parhaimmillaan toteutuu. Ilman
yhteistyötä kaikki – myös kylän
kehittäminen – on vaikeaa.

Vuoden maakuntakylä -kilpailun
lopputulosta saadaan jännittää
vielä tovi, sillä voittaja julkistetaan
keväällä
maakuntavaltuuston kokouksessa. Palkitseminen tapahtuu myöhemmin
maakunnallisilla kyläpäivillä, joita vietetään vuoden 2016
voittajakylässä, Rauman Lapin
Kauklaisissa. Toivotamme kaikille kylille onnea ja menestystä
kilpailuun!
Varsin ajankohtainen asia on
myös valtakunnallinen Avoimet
Kylät -päivä, johon alkaa olla
viimeiset hetket ilmoittautua. Jos
siis kyläänne ei ole vielä ilmoitettu mukaan, tehkää se pikimmiten! Ilmoittautumisohjeet löytyvät SataKylien nettisivuilta, ja
myös
allekirjoittaneilta
voi
tarvittaessa kysellä lisätietoa.
10. kesäkuuta kylillä voidaan

juhlia mitä erilaisimmin tavoin.
Tärkeintä on, että tapahtuma on
kaikille avoin ja oman kylänne
näköinen.
Talkoohengen
ja
mielikuvituksen saa siis jälleen
päästää vapaasti valloilleen!

Aktiivista kevättä toivottaen
Hanna Ruohola,
kyläasiamies
Emma Suominen,
toimistosihteeri

P.S. Kaikki yhdistysjäsenemme
saavat tämän kirjeen mukana
kyselyn, johon toivomme
runsaasti vastauksia 8.5.
mennessä. Vastaamalla voitte
muun muassa vaikuttaa siihen,
kuinka SataKylien toimintaa
tulevaisuudessa kehitetään.
Suuri kiitos kaikille vastaajille!
Kysely löytyy myös sähköisenä
SataKylien nettisivuilta.

SataKylät ry

Kyläasiamies Hanna Ruohola

Itsenäisyydenkatu 35 A 13,
28130 Pori

p. 044 357 6181
hanna.ruohola@satakylat.fi

www.satakylat.fi

Toimistosihteeri Emma Suominen
p. 044 257 6181
sihteeri@satakylat.fi

Pankkiyhteys
Säkylän OP: FI70 5448 2920 0026 44

Puheenjohtaja Paavo Törmälä
paavo.tormala@gmail.com

Tervetuloa
kevatkokoukseen!
SataKylien
sääntömääräinen
kevätkokous pidetään torstaina
30.3.2017 klo 18 alkaen
SataKylien toimistolla Porissa
(Itsenäisyydenkatu 35 A 13).
Jokaisella henkilöjäsenellä ja
yhdistysjäsenellä on kokouk-

sessa yksi ääni (yhdistyksen
edustajalla tulee olla valtakirja).
Kahvitarjoilu!
Esityslista:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen
puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus sekä
äänivaltaiset jäsenet
4. hyväksytään kokouksen

Somekoulutusta
Porissa

(Itsenäisyydenkatu 35 A 16, 6.
kerros).

SataKylät järjestää yhdessä
Leader Karhuseudun kanssa
some-koulutusta torstaina 16.3.
klo 17.30−20.00 (someviestintä) ja torstaina 6.4. klo
17.30−20.00 (some-työpaja).
Koulutukset pidetään Porissa
Leader Karhuseudun toimistolla

Ilmoittautumiset someviestintään viimeistään 13.3. ja
some-työpajaan 3.4. SataKylien
nettisivuilta (Ajankohtaista-osio)
löytyvän lomakkeen kautta.
Koulutukset ovat maksuttomia ja
sisältävät kahvitarjoilun.

Uutta eloa
kylataloille

Ohjelma:

Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhteinen Kylätalo-ilta
järjestetään Toukolassa
Loimaalla (Vanha Alastarontie
198) keskiviikkona 22.3. klo
18.00−20.30.
Ilmoittaudu mukaan 20.3.
mennessä: 044 357 6181 tai
hanna.ruohola@satakylat.ﬁ.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa
mukaan!

työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös,
hallituksen vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen ja
hallituksen vuosikertomuksen
vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
7. käsitellään muut
kokouskutsussa esitetyt asiat
8. kokouksen päättäminen

Sosiaalisen median saloihin
johdattaa molemmilla
koulutuskerroilla someasiantuntija Johanna Janhonen
(www.piilotettuaarre.fi).

Verkkomainonnan aakkoset
Miksi ja miten kotisivut kannattaa
laittaa kuntoon? Entä miten Facebook auttaa kylätalon markkinoinnissa? Mille nettisivustoille voin
ilmoittaa kylän kohteet?
- Eija Eloranta, Varsinais-Suomen Kylät
ry & Hanna Ruohola, SataKylät ry

Työkaluja kylätalon käytön
tueksi
Mikä on tuotekortti ja miten se voi
auttaa löytämään uusia käyttäjiä
kylän tiloihin? Miten liiketoimintasuunnitelmasta saa uutta suuntaa
kylätalon käyttöön?

- Soile Vahela, Satakunnan
ammattikorkeakoulu, Sata matkaa
maalle -hanke

Nuoret mukaan! Kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri tuo
tapahtumia, toimintaa ja
talkoita kylätalolle
Kylätalon kunnostusta ja resiinaajeluja Kankaanpäässä
- Hannu Taipalus ja Katja Kaappa,
Veneskosken kyläyhdistys ry

Yhdistys, kunta ja seurakunta
leiri-isäntinä yhdessä
- Minna Lukkala, Pöytyän-Oripään 4Hyhdistys

