
Suomen Kylätoiminta ry    KUTSU  
    

 

KYLÄTOIMINNAN VALTAKUNNALLISET KOULUTUS- JA NEUVOTTELU-

PÄIVÄT 18. – 19.5.2016, Hotelli Cumulus Koskikatu (Koskikatu 5, 33100 Tampere) 

 
Toivotamme Sinut tervetulleeksi kevään 2016 Kylätoiminnan valtakunnallisille koulutus- ja 

neuvottelupäiville, jotka järjestetään keskiviikkona ja torstaina 18.–19.5.2016 Tampereella, paikkana 

meille entuudestaan tuttu Hotelli Cumulus Koskikatu.  

 

Päivät on tarkoitettu kaikille kyläasiamiehille toiminta-alueen laajuudesta ja palkanmaksajasta riippumatta 

(maakunnalliset, seudulliset ja kuntakohtaiset) sekä vastaavien yhdistysten luottamushenkilöille ja muille 

toimihenkilöille. Siksi pyydämme teitä välittämään tätä kutsua eteenpäin kyseisille tahoille ja 

henkilöille. 
 

Olemme varanneet Hotelli Cumulus Koskikadusta huonekiintiön. Sitovat ilmoittautumiset osallistumisesta 

tulee tehdä 4.5.2016 mennessä oheisella ilmoittautumislomakkeella osoitteeseen 

marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi. Halutessasi huoneen Hotelli Cumulus Koskikadusta kannattaa 

kuitenkin ilmoittautua jo aiemmin, koska varatut huoneet jaetaan osanottajille 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Hinnat: 
- 1 hh majoitus sekä ruokailut   151,00 € 

- 2 hh majoitus sekä ruokailut   116,00 € 

- Ruokailut ilman majoitusta     63,00 € 

 

Suomen Kylätoiminta ry laskuttaa Cumulus Koskikadun ruokailupaketin ja majoitukset päivien jälkeen. 

Jokainen vastaa matkakustannuksistaan. 

 

Iltaohjelma ja -ruokailu: 
Lisäksi pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta iltaohjelmaan 18.5. ja iltaruokailuun ja valitsemaan 

Menun 1, 2 tai 3 (hinta lisätään laskuun): 

 

Menu 1: Possun savukassler (laktoositon, gluteeniton) + kahvi/tee: 20,90 € 

Chilillä maustettu ylikypsä possun savukassler, viski-bbg-kastiketta, lämmintä coleslaw-

salaattia, friteerattua bataattia ja savupalsternakkapyreetä. 

Menu 2: Ruiskuorrutettua siikaa (laktoositon) + kahvi/tee: 23,70 € 

Piparjuuri-yrttivoisulaa, lämmintä coleslow-salaattia, savupalsternakkapyreetä ja 

friteerattuja kapriksia. 

  

Menu 3: Yrttimarinoitu tofua (laktoositon, gluteeniton, sisältää pähkinää) + kahvi/tee: 16,50 € 

Mango-tomaattisalsaa, lehtikaali-kasvispaistosta, friteerattua bataattia ja friteerattuja 

kapriksia. 

 

Maakunnalliset katsaukset: 
Kyläjaoston aloitteesta ja brändityön pohjaksi pyydämme maakunnallisia kyläyhdistyksiä aiemman 

kirjallisen tilannekatsauksen sijasta tällä kertaa pohdiskelemaan ja vastaamaan kirjallisesti seuraaviin 

kysymyksiin:  

a) Mikä/mitkä asiat ovat maakuntanne/alueenne kylätoiminnassa erityisen hyvin? 

b) Missä asioissa on maakuntanne/alueenne kylätoiminnassa parantamisen varaa? 

c) Mikä erottaa oman maakuntanne muista maakunnista kylätoiminnan osalta? 

d) Mitä toivotte kylätoiminnan valtakunnalliselta keskusjärjestöltä? 

e) Miten maakunnalliset kyläyhdistykset/kyläasiamiehet voivat osoittaa tarpeellisuutensa mm. valtionavun 

näkökulmasta sekä brändiin liittyen? 
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Pyydämme maakunnallisia kyläyhdistyksiä toimittamaan Suomen Kylätoiminta ry:lle kirjalliset vastaukset 

em. kysymyksiin. Vastaukset lähetetään sähköpostitse Marianne Lemettiselle 

(marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi) torstaihin 12.5.2016 mennessä. SYTY kokoaa saapuneet 

vastaukset yhteen jaettavaksi päivien osallistujille. 

 

Ohessa kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivien ohjelma sekä ilmoittautumislomake. Lisätietoja 

antavat kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa, 050 592 2726 sekä toimistosihteeri Marianne Lemettinen, 

045 887 1511. 

 

Tervetuloa! 

 

Suomen Kylätoiminta ry, Byaverksamhet i Finland rf 

 

 

Jakelu: Maakunnalliset, seudulliset ja kunnalliset kyläasiamiehet 

Kylien maakunnalliset yhdistykset 

Luottamushenkilöt 
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