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Kyläkirje 2/2018 
Päijät-Hämeen kylät ry  

Terveiset Päijät-Hämeen kylät ry:stä!

KYLÄKAHVIT 
Päijät-Hämeen kylät ry järjestää yhteystyössä alueen 
kylien kanssa kaikille avoimia KYLÄKAHVEJA. 
Ensimmäinen pidetään Mustjärvellä Riuttalassa 
ti 10.4.18 klo18.00. Illan aikana on mahdollisuus tu-
tustua kyläkahvien isäntänä toimivaan kylään ja käydä 
vapaata keskustelua kylille tärkeistä aiheista. 
Paikka: Riuttala, Kivilaaksontie 4, Pietilä, Asikkala. 
- Lisäksi 10.4.18 oppaan avulla pääset tutustumaan lä-
heiseen Kultaisen tassun laavureittiin. Lähtö klo 16.30 
Kopsuontie 1892, Punainen maitolaituri.
phkylat.fi - info@phkylat.fi - 044 712 4208 
VUODEN KYLÄ 2018 
Onko teidän kylä Päijät-Hämeen Vuoden Kylä 2018?  
Voittaja valitaan huhtikuussa yhdessä Hämeen liiton 
kanssa ja palkitaan syksyllä suuressa maakunnallisessa 
kyläjuhlassa 18.8.18. Haku on auki 11.3.2018 asti! 
Päijät-Hämeen Vuoden Kylä osallistuu valtakunnalli-
seen Vuoden Kylä -kilpailuun, jonka voittaja julkiste-
taan Valtakunnallisten kyläpäivien eli Lokaalin yhtey-
dessä alkusyksystä. 
Lisätietoa ja tarkat hakuohjeet: www.phkylat.fi
AVOIMET KYLÄT 9.6.2018 
Avoimet Kylät -päivää vietetään jälleen ympäri  
Suomea lauantaina 9.6.2018.  
Voit ilmoittaa oman kyläsi/yhdistyksesi tapahtuman 
Päijät-Hämeen kylien sivujen kautta. Naapurikylien 
kanssa voi tehdä yhteistyötä, jotta pahemmilta pääl-
lekkäisyyksiltä vältytään ja saadaan monipuolinen 
tapahtumapäivä jälleen aikaiseksi!  
Ilmoita tapahtumanne: www.phkylat.fi

KYLÄRETKET 
Tänä vuonna Kylämarkkinat ovat tauolla.  
Järjestämme retkiä kyliin tulevan kesän aikana. 
Haluatteko vieraita kylään kesällä 2018? Etsimme 
mielenkiintoisia retkikohteita luontokohteista kyläta-
loihin sekä persoonallisista kesätapahtumista kylien 
erikoisuuksiin.  
Ilmoittautua voi 31.3.18 asti: info@phkylat.fi 
 
Nimiehdotuksia 18.8.18 kyläjuhlalle? 
Päijät-Hämeessä järjestetään kyläjuhla syksyllä 
18.8.2018. Juhlassa mm. palkitaan Päijät-Hämeen 
Vuoden Kylä 2018, keskustelemme kylien asemasta 
sekä juhlimme alueemme upeita kyliä ja kyläläisiä!  
Mutta mikä juhlalle nimeksi? 
Paras ehdotus valitaan kevään aikana ja valitun 
idean emäntä/isäntä palkitaan!  
Ideoita voi lähettää pikaisesti: info@phkylat.fi 
P.S. Varatkaa 18.8.2018 jo kalentereihin valmiiksi! 
 
UUDET NETTISIVUT OVAT AUKI
Päijät-Hämeen kylät ry:n uudet nettisivut ovat auki: 
www.phkylat.fi 
Otamme mielellämme palautetta uusista sivuista: 
laittakaa viestiä jos sivuilta esimerkiksi puuttuu jotain 
olennaista tai toivotte muutosta sisältöön. 
Samalla uusiutuivat sähköpostiosoitteet,  
olkaahan reippaasti yhteydessä: 
info@phkylat.fi 
sihteeri@phkylat.fi 
puheenjohtaja@phkylat.fi
 
YHTEYSTIETOJEN PÄIVITYS 
Muistakaa ilmoittaa muuttuneet yhteystietonne. 

Lisätietoa tapahtumista&toiminnasta: www.phkylat.fi 
Facebook: Päijät-Hämeen kylät ry

Kylillä nähdään!


