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Kutsu  
Pohjois-Savon kylät ry:n 

kevätkokoukseen 
 

Pohjois-Savon Kylät ry:n kevätkokous pidetään tors-
taina 4.6.2020 klo 18.00 alkaen Laturastin majalla, 
Siilinjärvellä. (Huvikummuntie 45, 71800 Siilinjärvi)  

Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etänä 
Zoom-yhteydellä.   

Etäosallistujien osalta toivomme etukäteen ilmoittautu-
misen yhteydessä kertomaan sähköpostin, johon toimi-
tamme kokouksen osallistumislinkin.  

Valtakirjat etänä osallistuvilta ilmoittautumisen yhtey-
dessä ja paikanpäälle tulevat voivat tuoda mukanaan. 

Materiaali kevätkokousta varten löytyy www.pohjois-
savonkylat.fi —> tutustu toimintaan —> kevät– ja syysko-
koukset 

Ilmoittautumiset: kevätkokoukseen ti 2.6.2020 mennessä        
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi  

Avoimet Kylät -päivä toteutetaan vain 
virtuaalisesti. Kylät voivat julkaista ver-
kossa vaikkapa podcastin kylän elä-
mästä, kuvagallerian vanhoista kuvis-
ta, kyläkolumnin, kylähistoriikin lyhen-
nelmän tai videon ulkoilureiteistä ja 
retkeilykohteista. Kannattaa hyödyn-
tää jo olemassa olevaa materiaalia tai 
luoda jotain uutta.  

Olemme saaneet uuden hankkeen, jonka 
toteutamme touko-syyskuussa 2020. Hank-
keen nimi on Verkkokohtaamisia kylille, ja 
sen aikana voimme kokeilla ja kehittää etä-
toimintaa verkon välityksellä kuudella kyläl-
lä Pohjois-Savossa. 
 

Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa kyläläisten yhteyden-
pitoa poikkeusolojen aikana etänä verkon välityksellä. Hank-
keen kautta luodaan kylille etäyhteydellä toimintaa, joissa 
voidaan käydä keskustelua, saada sosiaalisia kontakteja, ko-
keilla jumppaa tai muuta etäliikuntaa, jakaa kokemuksia, har-
rastaa yhdessä tai saada verkon kautta kotiin kulttuuria tai 
musiikkiesityksiä. Lisätietoja 
kyläasiamieheltä. 

Pääasia, että materiaali on digitaalista. Avoimet Kylät ver-
kossa -päivän pääasiallinen julkaisukanava on kylän oma 
Facebook– sivu, jonne jokainen kylä julkaisee 13.6.2020 ma-
teriaalin tunnisteella #avoimetkylät. 

Pohjois-Savon Kylät ry jakaa kylien julkaisut omalle FB-
kanavalleen, ja 31.5. mennessä mukaan ilmoittautuneet pää-
sevät mukaan myös valtakunnalliselle kartalle. Lisätietoja 
kotisivuillamme. 

Avoimet Kylät ovat verkossa tänä vuonna 

Verkkokohtaamisia kylille –hanke 


