AVOIMET KYLÄT
lauantaina 11.6.2022
KOKO SUOMEN ja KOKO POHJOIS-POHJANMAAN
SUURIN KYLÄTAPAHTUMA
Vuonna 2021 Avoimet-päivää vietettiin 8. kertaa koko Suomessa ja siihen
osallistui 614 kylää ja kävijöiden määrä tuon yhden päivän aikana oli lähes
150 000 osallistujaa.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Kylät ry, maakunnalliset
kyläyhdistykset, leadertoimijat ja Te kylien paikallisyhdistykset,kyläaktiivit
ja muut toimijat.

Nyt on jokaisella kylällä mahdollisuus esitellä omaa kylää ja kylän ylpeydenaiheita ja
vetovoimaa joko tapahtumana paikanpäällä tai verkkosisältönä
www/fb-sivuilla, Youtubessa jne.
Somekanavilla käytetään tunnisteita #avoimetkylät #TeeSeKylillä
Tapahtumia riittää: kävely- tai pyöräilytapahtuma, kylätalon/kylän retkikohteen esittely,
huutokauppa, lavatanssit, yhteislaulutilaisuus, kalastus- tai suunnituskilpailu,
maatalous-, käsityö- tai taidenäyttely, siivous/maalaustalkoot, rantalentisturnaus,
markkinat, toritapahtuma, kesäkahvila, kirpputori, erilaisia työpajoja, lankojen värjäystä,
punamaalin tekoa jne. jne. jne.
Verkkosisältönä voitte tehdä kylävideon palveluista ja toiminnasta omalla kylällä,
virtuaalisen valokuva- ja taidenäyttelyn, kyläpodcastin, striimatun konsertin, tallentaa
haastattelun tai tarinan jne. jne. jne.
Verkkossisältö on vapaa, mutta siihen on oltava julkaisuluvat tekijältä. Lisäksi
tarvitaan myös kylän omat facebook- ja/tai nettisivut.

Vuoden 2022 Avoimet Kylät -kartalle tulee kahdenlaisia
tapahtumia:
1. Tapahtumat, joille merkitään kartalla osoite, ja jonne
toivotetaan vierailijat fyysisesti tervetulleiksi paikan päälle.
2. Verkkosisällöt, joille ei merkitä kartalle näkyviin osoitetta,
sillä kävijät ohjataan verkkosisältöjen pariin linkkien kautta.
https://avoimetkylat.fi/kylat-kartalla/

jossa on Google Maps-kartta ja siinä piste, jota näppäilemällä tulee esiin:
Kylän nimi ja sijaintikunta, sisällön kuvaus ja linkki julkaisukanavalle

Kylästä ei voi olla kartalla useita karttamerkkejä eli erillisiä tapahtumia,
tapahtumia sillä läheisillä
osoitteilla merkittyjen tapahtumien karttamerkit menevät osin tai täysin päällekkäin,
jolloin kävijä ei välttämättä havaitse kaikkia kohteita kartalla. Kootkaa päivän sisällöt
yhteen karttamerkkiin ja kertokaa infotekstissä, mitä kaikkea tapahtuman ne pitää
sisällään ja tarvittaessa ohjatkaa kiinnostunutta lukijaa linkein etsimään lisätietoa
vaikkapa kylänne nettisivuilta (saatte samalla sinnekin lisää kävijöitä tutustumaan
kyläänne ja muuhunkin toimintaanne!).
Kylät julkaisevat tuotetun digimateriaalin omille kanavilleen viimeistään
tapahtumapäivänä.
Linkki voi olla ohjaus kylän verkkosivustolle, podcast-alustalle tai kuvagalleriaan.

Näkyvyys:

•Valtakunnallisesti päivä näkyy erityisesti somekanavissa
•#hästägit lisäävät näkyvyyttä
•Suomen Kylät markkinoi tapahtumaviikolla valtakunnallisella radiomainoksella
•Suomen Kylät lähettää Avoimet Kylät –päivästä mediatiedotteita
•Kylä voi hyödyntää Avoimet Kylät –päivään osallistumista paikallismediassa
•Ennakkotiedote kylän osallistumisesta päivään
•Mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja miten tapahtuu
•Kutsu ja houkuttele median edustajat tapahtumaan
•Hyödynnä kylän omat sosiaalisen median kanavat tapahtuman markkinoinnissa
•Logoa on helppo käyttää hyödyksi
•Logo löytyy avoimetkylat.fi-sivustolta ja se on vapaasti käytettävissä
•Ota kuva omalta kylältä ja lisää siihen Avoimet Kylät –logo!
Lisätiedot tapahtumasta:
https://avoimetkylat.fi/
https://www.facebook.com/AvoimetKylatOppnaByar/
Ilmoita kyläsi mukaan tapahtumaan SÄHKÖPOSTITSE 31.5.mennessä PohjoisPohjanmaan Kylien alueyhteyshenkilö Anita Sieväselle anita.sievanen@gmail.com.

Ilmoittautumislomake löytyy www.ppkylat.fi

