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Elämänvirtaa kylille
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Hyvä työpäivä
Jälleen on yksi kyläkierros Vuoden kyläksi havittelevissa kylissä takana. Maaliskuisen tiistain aikana
ehdimme kiertää kuudessa mahtavassa kylässä ja kuulla lukemattomista upeista toiminnoista. On
uskomatonta, miten vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen ihmiset jaksavat innostuneesti ja
innovatiivisesti kehittää omaa elinympäristöään. Päivän kierroksen jälkeen on edelleen päivän selvä,
että on olemassa paljon ihmisiä jotka haluavat asua, elää, harrastaa ja rentoutua kylillä.
Tällaiset työpäivät ovat niitä, jotka jäävät mieleen. Tällaisten päivien ansiosta jaksaa kirjoittaa
pöytäkirjoja, tehdä hankkeen maksatushakemuksia tai kuorittaa postitettavia tiedotteita. Edellä mainitut
työtehtävät ovat tarpeellisia, mutta kylillä vietetty aika on kuitenkin kyläasiamiehen työn suola ja sokeri.
Kiitos kaikki ihanat kyläläiset, olette suuri inspiraation lähde sekä meille että monelle muulle. Jatkakaa
hyvää innostunutta työtä!

Ihanaa kevättä toivottelevat
Hanna Ruohola, kyläasiamies
Emma Suominen, toimistosihteeri

Uutiskirje
SataKylillä otetaan käyttöön uusi uutiskirje, joka korvaa sähköpostitse aiemmin tulleet tiedotteet.
Uutiskirje tulee edelleen sähköpostiin. Jos olette jo aikaisemmin saaneet sähköpostia SataKyliltä, uusi
uutiskirje ei vaadi teiltä mitään toimenpiteitä. Jatkossa kaikki toiminnastamme kiinnostuneet voivat tilata
uutiskirjettä kotisivuiltamme.
Jos tämä kirje tulee väärään osoitteeseen/väärälle
henkilölle, ilmoitattehan siitä Hannalle
hanna.ruohola@satakylat.fi tai 044-357 6181.

Uusi töimistötyöntekijä esittäytyy
Hei kaikki satakyläläiset! Olen Suomisen Emma ja aloitin SataKylien osa-aikaisena toimistotyöntekijänä
maaliskuun alussa.
Satakunnassa olen asunut koko ikäni, josta ensimmäiset 19 vuotta Paneliassa ja nyt kahdeksan vuotta
Porissa. Koulutukseltani olen ylioppilas, liiketalouden tradenomi ja web designer. Opiskelujen välissä
olen ehtinyt tehdä jonkin verran töitäkin, enimmäkseen toimittajana paikallisissa sanomalehdissä.
Vapaa-ajalla tykkään lukea hyviä kirjoja, valokuvata ja ”ruokakerhoilla” eli herkutella ystävien seurassa
itse kokatulla ruualla. Myös luonnossa liikkumisesta nautin, ja vanhempieni luona asuva 16-vuotias
Fasu-koira onkin mitä parhainta ulkoiluseuraa.
Uudesta työstä SataKylillä olen erittäin innoissani. Työ kylien parissa on osoittautunut jo ensimmäisen
kuukauden aikana antoisaksi, ihmisläheiseksi ja mukavan vaihtelevaksi.
Toivon, että otat rohkeasti yhteyttä, kun jotakin kyläasiaa tai kysyttävää juolahtaa mieleen! Parhaiten
minut tavoittaa sähköpostitse sihteeri@satakylat.fi.

Avöimet Kylät –päivä
läuäntäinä 11.6.2016
Viimeisiä päiviä viedään Avoimet Kylät -päivään ilmoittautumisessa! Päivää vietetään nyt neljättä kertaa
Satakunnassa ja toista kertaa valtakunnallisesti. Ohjelman ei todellakaan tarvitse olla suurta, tärkeintä
on kertoa ihmisille kylätoiminnasta, hienoista kylistä sekä siitä, että kylille ovat kaikki tervetulleita.
Lopulliset sitoumukset mukanaolosta tarvitsemme viimeistään 31.3.2016. Ilmoittautua voitte
kyläasiamies Hannalle tai toimistoapulaiselle Emmalle. Ilmoittautuminen käy kätevästi myös
nettilomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy kotisivuiltamme kohdasta Avoimet Kylät. Tervetuloa
mukaan!

Suömi 100 -juhlävuösi kylillä –
Avöimet Kylät 10.6.2017
Suomen kylätoiminta ry on saanut Suomi100 -juhlavuodelle
valtioneuvoston kanslialta valtionapua Avoimet Kylät -päivän
järjestämiseen kesällä 2017. Tarkoituksena siis on, että kylillä ympäri
maan juhlitaan 100 -vuotiasta Suomea järjestämällä kaikille avoimia
kylätapahtumia lauantaina 10.6. Suomi100 -hankkeen hallitus koki,
että kylät ja kylätoiminta ovat tärkeä osa Suomea ja suomalaisuutta.
Suomi100 -juhlavuoden tapahtumiin on saatavissa myös alueellista tukea (rahoitusta), jota jakaa
Satakuntaliitto. Tukea voi hyvin hakea Avoimet Kylät -päivänä järjestettävän tapahtuman
järjestelykuluihin. Hanketukea haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella. Kaikki hakemukset
toimitetaan Satakuntaliittoon. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä viimeistään maanantaina
16.5.2016 klo 15:00. Lisätietoja hankehausta saa Satakuntaliiton kotisivuilta osoitteesta
www.satakuntaliitto.fi/suomi100satakunta-rahoitushaut.

SätäKylien kevätkököus
SataKylien sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 7.4. klo 18 alkaen Lännen
kyläyhdistyksen rantasauna Arenalla, Säkylässä (os. Rantatie 1054). Kahvitarjoilu!
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja äänivaltaiset jäsenet
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
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

Tervetuloa kokoukseen! Jokaisella henkilöjäsenellä ja yhdistysjäsenellä on kokouksessa yksi ääni
(yhdistyksen edustajalla tulee olla valtakirja).

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

Pankkiyhteydet
Säkylän OP: FI70 5448 2920 0026 44
Huittisten SP: FI06 4456 0010 1111 86

Puheenjohtaja Paavo Törmälä
paavo.tormala@gmail.com

Meidän turvallinen kylä -koulutus
Lauantaina 16.4.2016 klo 9.00 – 16.00

Ulvilassa, Kaasmarkun VPK:n tiloissa (Osoite: Kylänraitti 67, 29310 Kaasmarkku)
järjestetään kylien turvallisuus- ja hyvinvointikoulutus lauantaina 16.4.2016 klo 9-16. Mukaan
kutsutaan kotitalouksien, yhdistysten ja yhteisöjen edustajia kaikista kylistä! Koulutuspäivä on
osallistujille maksuton.
Päivän ohjelma:
9.00
9.30
11.30
12.00

13.00
13.20

14.00
14.30
15.30

Aamukahvi ja esittäytyminen
Kodin paloturvallisuus – teoriaa ja käytännön harjoittelua/Satakunnan pelastuslaitos
Lounas (omakustanteinen)
Omatoiminen varautuminen arjen häiriötilanteisiin
* Kotivaraa tarvitaan, mutta mitä ja kuinka paljon?
* Selviydy sähköttä
* Tietoturva kuntoon – salasanalla on väliä!
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) esittäytyy
Turvallinen kylä – hyvinvoivat kyläläiset
* Mikä tuo turvallisuutta ja hyvinvointia omalle kylälle?
* Yhteistoiminnan ja naapuriavun merkitys
Kahvitauko
* Kylän turvallisuustyö näkyväksi – turvallisuussuunnittelua ja tapahtumia!
* SPEKin materiaalipankin hyödyntäminen (mm. kyläturvallisuus.fi)
Loppukeskustelu ja turvallista kotimatkaa!
Ilmoittautuminen pe 8.4.2016 mennessä https://koulutus.spek.fi tai
Aikku Eskeliselle, aikku.eskelinen@spek.fi, puh. 040 - 834 4545.

Tarjoamme aamu- ja iltapäiväkahvit. Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. Ilmoitathan myös
mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautumisen yhteydessä.

Tervetuloa mukaan!

