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5. Kylän palvelut ja elämykset tuotteiksi koulutus 17.11.
6. Narikkaan Veturitorille 20.11.

1. Kylien kulttuuriavustukset

3. Kylät maalleasumaan.fi sivustolle

Pieksämäen kaupungin vapaa-aikatoimi on myöntänyt
Pieksämäkeläiset ry:lle toiminta-avustusta, joka tulee
kohdentaa kylien kulttuuritapahtumiin. Kulttuuriavustusten haku toteutetaan nk. jatkuvana hakuna eli yhdistykset voivat toimittaa sähköpostilla hakemuksia
koko ajan. Kulut voivat sisältää vuoden 2022 tapahtumien markkinointi ja muita vastaavia kuluja, jos yhdistyksenne ei ole pystynyt tänä vuonna järjestämään
tapahtumia.

Oletko jo tutustunut Suomen Kylien maalleasumaan.fi
-sivustolle? Sieltä löydät maakunnittain linkkejä kyliin,
joissa voi lähteä toteuttamaan omaa haavettaan asua
maalla.
Jos sinun kyläsi ei vielä ole mukana ja teillä olisi tontteja, taloja tai asuntoja, myyntiin tai vuokralle, niin
ilmoita oma kyläsi mukaan. Kylän tiedot voit jättää
tämän lomakkeen kautta:
https://forms.gle/RwU1toFE3T1zaJYdA
https://suomenkylat.fi/maalleasumaan-fi/

Avustushakemukset tulee toimittaa 30.11. mennessä.
Hakemuksen tulee sisältää tapahtumien tai hankinnan
talousarvion. Kuittikopiot avustuksen käytöstä tulee
toimittaa 30.11.2021 mennessä sähköpostilla.

4. Teams tutuksi koulutus 11.11.

Tervetuloa seuraamaan valtakunnallista Kylälle asumaan iltaa 10.11. klo 18. Illan aikana esittäytyvät seuraavat Etelä-Savon kylät:
Enonkoski
Jäppilä, Pieksämäki
Kuosmala, Juva

Teams-koulutuksemme 11.11. klo 18 on suunnattu
avoimesti kaikille kylä- tai korttelitoiminnassa mukana
oleville jäsenille ja aktiiveille, jotka haluavat kehittää
perustaitojaan etäkokoustyökalujen hallinnassa ja
oppia erityisesti Teams-sovelluksen ominaisuuksista.
Samalla tutustutaan etäkokousetikettiin ja käytännön
vinkkeihin kokouksenjärjestäjälle. Käymme rauhalliseen tahtiin läpi Teamsin perusteita alkeista lähtien.
Samalla kuulet myös muista yleisimmistä etäkokoussovelluksista, joita voit kokeilla.

Mukaan voitte ilmoittautua tämän linkin kautta 9.11.
mennessä

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta 10.11. mennessä.

2. Kylälle asumaan ilta 10.11.

Pieksämäkeläiset ry PL 125, 76101 Pieksämäki Sähköposti posti@pieksamakelaiset.fi

Puh. 045 845 6590

5. Kylän palvelut ja elämykset tuotteiksi koulutus 17.11.
Tervetuloa tutustumaan palveluiden tuotteistamiseen
kylillä! Palveluiden ja elämysten tuotteistaminen on
helppo tapa tehdä varainhankintaa ja samalla tehdä
kylää tunnetuksi matkailijoiden parissa. Esimerkiksi
opastettu sieniretki, leipomisoppitunti kylän ruisleipätaiturin kanssa tai lampaanvillan värjäystuokio voivat
olla asiaa kokemattomalle huikea ja rahanarvoinen
elämys

6. Narikkaan Veturitorille 20.11.
Pieksämäkeläiset ry huolehtii tapahtumien yhteydessä
Veturitorin naulakkopalveluista. Maakunnallinen Yrittäjägaala järjestetään Veturitorilla 20.11. Onko sinulla
aikaa tulla narikkaan töihin?
Sinun ei tarvitse välttämättä olla mukana koko iltaa
vaan tärkeintä olisi, että pääsisit paikalle klo 16.30 –
18.30 väliseksi ajaksi. Ilmoittaudu mukaan iloiseen
joukkoomme Merville 14.11. mennessä – yhteystiedot
alla.

Ilmoittaudu mukaan täällä!
https://forms.office.com/r/Y4595R3sWu
Onko teidän kylällänne sellaisia palveluita tai esimerkiksi luontoelämyksiä, joista voisitte helposti paketoida matkailijoille elämystuotteita? Tervetuloa koulutukseemme kuulemaan lisää sekä innostumaan ja
ideoimaan!
Innostava Noora Kokko, matkailumuotoilija yrityksessään Your Local Host ( https://www.yourlocalhost.fi/ )
perehdyttää meidät monipuolisesti Live like a localteeman maailmaan konkreettisten case-esimerkkien
avulla.
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