


13.6.2020 julkaistaan kaikki materiaali 
yhteisellä googlekarttapohjalla
Julkaisualusta:
Kylä julkaisee oman juttunsa nettisivulla, facebook-sivulla, youtube-
kanavallaan, tai muu kanava esim. visithame.fi

Ilmoita kylän jutut lomakkeella, täytä 31.5. mennessä Hämeen Kylille:
Hämeen Kylät kokoaa tiedot Kanta-Hämeestä →
Suomen Kylät valtakunnallisesti

Kannustetaan käyttämään tunnisteita somessa
#avoimetkylät, #hameenkylat, #kylännimi



Teema Hämeessä erityisesti ULKOILU

Kannustetaan ihmisiä lähtemään ulkoilemaan kylille ja löytämään kylien pienet ja 
erityiset kohteet: 

luontopolut, pyöräreitit, kulttuuriympäristöt, idylliset raitit, uimapaikat, leikkipaikat, laavut, 
näköalatornit, nähtävyydet yms. 

→ Citynomadi – mobiilisovellus kyläkohteille ja –poluille – ilmaiseksi nyt kylien 
yhdistysten käytössä

Yhteydenotto maanomistajaan: Yksityisen maanomistajan kanssa on sovittava, mikäli 
aiemmin kohde ollut vain kyläläisten käytössä ja sitä markkinoidaan nyt kylän ulkopuolelle. 

Kunnat, Metsähallitus ja Virkistysalueyhdistys: heillä on ulkoilukohteita kylissä, joita voi 
huoletta nostaa esiin. He ovat tehneet sopimuksia reiteistään maanomistajien kanssa. 
Esimerkiksi https://loppi.fi/palvelut/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntapaikat/ladut-ja-
ulkoilureitit/

https://loppi.fi/palvelut/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntapaikat/ladut-ja-ulkoilureitit/


Vaihtoehtona Kylän esittely vapaasti

• Video, podcast
vanhoja kuvia kuvagalleriana, 
kylähistoriikin verkkolyhennelmä
kyläkortti 

• Aineistoon oltava julkaisuluvat tekijältä. 

• Suomen Kylät kouluttaa tallenteet

Facebookin peruskäyttö ja kanavan luominen
Facebook-sivun perustaminen ja ja miten lataan kuvia

Videoiden kuvaaminen älypuhelimella.
Miten onnistut videoissa? neljä pointtia

https://www.youtube.com/watch?v=pdBie-qv9SQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z28MxOmUrl8&t=2s


Mitä tietoja kohteesta tarvitaan?
Ilmoita kylän kohteet viimeistään 31.5.2020; lomakkeella, joka löytyy 
https://www.hameenkylat.fi/ohjeita-jarjestajille/

o Kylä (toiminnallinen), kunta

o FB-kanava / verkkosivuston linkki

o Verkkosisällön otsikko ja kuvaus

o Englanniksi kuvaus ja linkki (jos on)

o Ulkoilu- /liikuntapaikka (X) huom. Tulevat karttaan eri tunnisteella.

o Katuosoite (googlemaps tunnistama). Ulkoilupaikan osalta ilmoita lähtöpaikka, kuten 
pysäköintipaikka ja mielellään erityiskohteen esim. luontotorni koordinaatit.
Postinumero, postitoimipaikka huom. Ulkoilukohteiden osoitteet tulevat näkyviin, muiden ei tule, 
mutta osoite johonkin kylän keskeiseen kohtaan, jotta kartalle saadaan täppä Yhdistys 

o Vastuutaho (ja jos kyseessä ulkoilukohde, kenen ylläpitämä)(ei julkaista)

o Yhteyshenkilö, puh, sähköposti (ei julkaista)

o Muuta huomioitavaa (ei julkaista)

LISÄKSI VOIT LÄHETTÄÄ KUVAN tai pari kylaasiamies@hameenkylat.fi viestintää varten

https://www.hameenkylat.fi/ohjeita-jarjestajille/
mailto:kylaasiamies@hameenkylat.fi


Miten Hämeen Kylät auttaa:
www.hameenkylat.fi/avoimetkylat

www.facebook.com/avoimetkylatkh/

Mediatiedotteet, tarvitsemme esimerkkikyliä ja kuvia

Mainoksiin varattu n. 1000 e, seudulliset lehti-ilmoitukset ja some-mainokset

Avoimet Kylät verkossa – infokeskustelut, etäopastus 

Kylät näkyväksi jatkossakin: kylien kohteet ja ulkoilupaikat voidaan julkaista omana karttanaan 
hameenkylat.fi sivustolla.

visithame.fi –yhteistyö 
kyläkohteet

luontokohteet

blogijutut
juhla- ja kokoustilat

http://www.hameenkylat.fi/avoimetkylat
http://www.facebook.com/avoimetkylatkh/


KYSY rohkeasti lisää ja etäopastusta

Voimme miettiä yhdessä toteutusta teidän kylän osalta

Elina Leppänen

0400 944 868

kylaasiamies@hameenkylat.fi

mailto:kylaasiamies@hameenkylat.fi


Vertaisvinkkejä
Tarinmaan seudun 
kyläyhdistys:
- Kyläkortit 
julkaistaan 
kyläyhdistyksen 
facebook-sivulla 
albumina, ilmainen 
taitto-ohjelma 
canva.com

- Kunnan 
ulkoilureitti 
linkataan omana 
kohteena


