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Avoimet Kylät 10.6. – Tervetuloa kylään! 
 
Avoimet Kylät -päivänä noin 700 kylää ympäri Suomen toivottaa kaikki tervetulleiksi 
tutustumaan toimintaansa, asukkaisiinsa ja palveluihinsa. Teemapäivänä on kiva poiketa 
lähikylillä, tutustua itselle uusiin kyliin tai tehdä koko päivän kesäinen kiertoajelu maaseudun 
maisemissa. 
 
Pop up -tyyliin toteutettu Avoimet Kylät saa sadoissa kylissä tapahtumaan vielä enemmän kuin 
normiarkena. Tarjolla on monipuolista ohjelmaa: toritapahtumia, kiertoajeluja, linturetkiä, 
lavatansseja, kisailuja, näyttelyitä, saunomista, kahvittelua sekä paljon paljon muuta.  
– Kiireisessä arjessamme pop up -osallistuminen ja -tapahtumat kasvattavat suosiotaan. Avoimet 
Kylät on malliesimerkki tästä. Kaikille 700 kylälle ei tarvitse ehtiä, mutta käy edes yhdellä ja ylläty! 
yllyttää Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen puheenjohtaja Petri Rinne.  
 
Avoimet Kylät tapahtumassa mukana olevat kylät löytyvät karttasovelluksesta, jonka avulla on 
näppärä selvittää, mitä tapahtuu ja missä. Kartta on Avoimet Kylät -tapahtuman nettisivuilla 
avoimetkylat.fi/kylat-kartalla/ 
 

Avoimet Kylät -päivänä esitellään paikallista elämänmenoa, tuodaan kylätoimintaa näkyväksi sekä 
markkinoidaan kyliä vierailu- ja asuinpaikkana. Näin halutaan lisätä positiivista mielikuvaa kylillä 
asumisesta ja muistuttaa maaseudun mahdollisuuksista. Pienet yhteisöt eivät suinkaan ole 
sulkeutuneita, vaan toivottavat tervetulleiksi uudet kyläläiset, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat. 
Tapahtuman päiväksi on vakiintunut kesäkuun toinen lauantai. 
 
Avoimet Kylät -päivä 10.6.2017 on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa 
Juhlavuoden kantava teema Yhdessä istuu kylätoimintaan loistavasti. Suomalaisuus, sen juuret, 
perinteet ja nykypäivä näkyvät kylissä ajallisina kerrostumina kiinnostavasti. Asukkaiden 
yhteisöllisyys ja yksilöllisyys kietoutuvat yhteen tavalla, joka luo pohjan asumisen viihtyisyydelle. 
Pienet yhteisöt eivät suinkaan ole sulkeutuneita, vaan toivottavat tervetulleiksi uudet kyläläiset, 
vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat. 
 
Avoimet Kylät luo Suomi 100 -juhlavuotena ajallisen perspektiivin siihen, miten suomalainen 
maaseutu on muuttunut itsenäisyytemme aikana romanttisesta agraari-Suomesta nykypäivän 
maaseuduksi, jossa ammattien ja elinkeinojen kirjo on monipuolistunut ja muuttunut. Samalla 
ihmisten yhteisöllisyys on säilynyt ja jopa vahvistunut – suomalaisuus ja sen ainutlaatuinen 
talkooperinne elää uudella tavalla yhteiseksi hyväksi. 
 



 

 
Avoimet Kylät on kylien, maakuntien ja Suomen Kylätoiminta ry:n yhteinen saavutus 
Kylien monipuolisten tapahtumien järjestelyistä ja ohjelmista vastaavat kylien aktiiviset ihmiset, 
yhdistykset, yritykset ja toimijat. Päivän järjestämisestä, tiedottamisesta ja markkinoinnista 
vastaavat maakunnalliset kyläyhdistykset sekä joillakin alueilla Leader-ryhmät yhdessä Suomen 
Kylätoiminta ry:n kanssa. 
 
Paitsi Avoimien Kylien on 10.6. myös kyläkauppojen päivä 
Kyläkauppapäivään osallistuu ympäri Suomen satoja pieniä myymälöitä, jotka järjestävät kukin 
asiakkailleen ohjelmaa ja tapahtumia kaupallaan. Kyläkauppapäivä muistuttaa lähipalveluiden 
merkityksestä eli yhteisellä asialla ollaan. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Kymenlaakson Kylät ry:n Avoimet Kylät koordinaattori Elina Seppänen, 040 184 3576 
elina.seppanen@kymenkylat.fi 
 
Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen puheenjohtaja Petri Rinne, 040 555 3232, 
petri.rinne@kylatoiminta.fi 
 
Suomen Kylätoiminta ry:n Avoimet Kylät koordinaattori Marianne Liitelä, 045 887 1511, 
marianne.liitela@kylatoiminta.fi  
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