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KUTSU 
 
 

KYLÄTOIMINNAN VALTAKUNNALLISET KOULUTUS-  
JA NEUVOTTELUPÄIVÄT 11.–12.12.2019, Tampere 
 
Toivotamme Sinut tervetulleeksi syyskauden 2019 kylätoiminnan valtakunnallisille 
koulutus- ja neuvottelupäiville, jotka järjestetään keskiviikkona ja torstaina 11.–12.12.2019, 
paikkana Hotelli Scandic Koskipuisto, Koskikatu 5, 33100 Tampere. 
 
Päivät on suunnattu kaikille kyläasiamiehille toiminta-alueen laajuudesta ja palkanmaksajasta 
riippumatta (maakunnalliset, seudulliset ja kuntakohtaiset) sekä vastaavien yhdistysten 
puheenjohtajille ja muille luottamushenkilöille ja toimihenkilöille. Pyydämme kutsun 
saaneita välittämään tätä kutsua eteenpäin kyseisille tahoille ja henkilöille. 
 
Olemme varanneet Hotelli Scandic Koskipuistosta huonekiintiön ja varatut huoneet jaetaan 
osanottajille ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset osallistumisesta tulee 
tehdä 25.11.2019 mennessä osoitteessa https://urly.fi/1mBt, josta löytyy 
ilmoittautumislomake. 
 
Hinnat: 
1 HH-majoitus + ruokailut 179 € 
2 HH-majoitus + ruokailut 135 € 
Ruokailut ilman majoitusta 70 € 
 
Suomen Kylät ry laskuttaa ruokailupaketin ja majoitukset päivien jälkeen. Jokainen vastaa 
matkakustannuksistaan. 
 
Iltaohjelma ja -ruokailu ke 11.12.: 
Illallinen nautitaan Viikinkiravintola Haraldissa, joka sijaitsee pienen kävelymatkan päässä 
hotellilta. Matkan varrella pysähdymme tunnelmoimaan Tampereen Joulutoria ja halukkaat 
voivat tehdä jouluostoksia tai siemaista mukin kuumaa glögiä. Ilmoittautumislomakkeessa 
pyydämme ilmoittamaan etukäteen osallistumisesta iltaohjelmaan ja -ruokailuun ja 
valitsemaan menun 1, 2 tai 3 (hinta 25,70 € lisätään laskuun). Kaikkiin menuihin sisältyy 
alkusalaatti. 
 
Menu 1. Kanaa vuohipaimenen nuotiolta (vl, g) 
Meheväksi pariloitua broileria ja vuohenjuustoa yrttipistoun kera, Viisauden Viini-kastia, 
viikinkien kilpiperunaa, uunijuureksia sekä raparperihilloa. 
 
Menu 2. Normannien possua (g) 
Viikinkien yrttikastilla siveltyä possun savukassleria ja tiristettyä possunkylkeä, 
rosmariinikastia, kermaista juustoperunaa, haudutettua sipulia, uunijuureksia sekä omena-
chilihilloketta. 
 
Menu 3. Valkyrioiden lupiinitempe (ve, m, g) 
Viikinkien yrttikastilla siveltyä sinilupiinitempeä ja savupaprikahummusta, tulimaan 
tomaattikastia, viikinkien kilpiperunaa sekä kvinoa-linssi-kukkakaalipaistosta. 
 
Ohessa Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivien ohjelma. 
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Lisätietoja antavat kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa 050 592 2726 sekä järjestösihteeri 
Marianne Liitelä 045 887 1511. 
 
Olet lämpimästi tervetullut tapaamaan muita kylätoimijoita syksyn 2019 neukkareille! 
 
 
Suomen Kylät ry, Finlands Byar rf 
 
Jakelu: Maakunnalliset, seudulliset ja kunnalliset kyläasiamiehet 

Kylien maakunnalliset yhdistykset 
Kylätoiminnan luottamushenkilöt 
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