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Kyläkirje 4/2018 
PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY
Päijät-Hämeen kylät ry toimii kylien parhaaksi järjestäen 
koulutuksia, kyläkahveja ja muita tempauksia koko 
maakunnan alueella. 
Tavoitteena on antaa eväitä mm.
- kylien kehittämiseen sekä 
- kylien vahvuuksien esiin tuomiseen. Kylillä nähdään!

KYLÄKAHVIT 
Päijät-Hämeen kylät ry järjestää yhteystyössä alueen kylien 
kanssa kaikille avoimia KYLÄKAHVEJA. Tutustumme 
kyläkahveilla eri kyliin ja kylätaloihin sekä käymme 
keskustelua kiinnostavista aiheista. 
Haluatteko kyläkahvit omalle kylällenne?  
Tai onko mielessäsi kiinnostava aihe, jonka tiimoilta  
kyläkahvit voisi järjestää? Ota meihin yhteyttä:  
phkylat.fi - info@phkylat.fi - 044 712 4208 

20.9. Kyläkahvit SYSMÄ klo 18-20
Paikka: Nikkaroisten NS-talo Papula, Vääksyntie 1556, 
19320 Nikkaroinen
”Kylähullun pähkäilyt”- Motivoiva mono-dialogi
Alpiini Piiparinen on rakentanut itselleen jättimäisen 
linnunpöntön, jonne on vetäytynyt pähkäilemään. Metsän 
keskellä tälle KYLÄHULLULLE kirkastuu olennaisuuksia, 
joita yleisöllä on erityislaatuinen mahdollisuus päästä 
kuulemaan.  
2.10. Kyläkahvit HOLLOLA klo 18-19.30 
Paikka: Yhteisökahvila Kabinetti, Kalliolan koulu, 
Rajaharjuntie 23, Hollola 
Aihe: ”Koko kylä kehittää” 

14.11. Kyläkahvit KÄRKÖLÄ klo 18-19.30
Paikka: Sahalampi, Santalantie 71, 16540 Mertie
Aihe: ”Hiljaisen tiedon siirtäminen ja tallentaminen” 
 
Lisätiedot:  
phkylat.fi - info@phkylat.fi - 044 712 4208

KOULUTUKSET: 
22.9. ”Tarinat ja niiden käyttö kylien markkinoinnissa”
Aika: klo 10-12
Paikka: Päijännetalo, Meijeritie 1, Vääksy (B-rappu)
Kouluttaja: Riikka-Maria Lemminki
Luennon sisältö:
- Tarinnan kerronnasta tarinoiden tekemiseen
- Tunteet ja tunnelmat
- Ihmiset osana tarinaa
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 19.9.18 
29.9. Yhdistys työnantajana -koulutus  
Aika: klo 9.30-12.30
Paikka: Kahvila Tähkä, Kirkkotie 20, 16610 Kärkölä
Kouluttaja: Reijo Petrell
Sisältö:
- työlainsäädännön lähtökohdat ja tavoitteet
- työsopimuslaki ja muut tärkeät normit
- työsuhteen syntyminen 
- työnantajan ja työntekijän velvollisuudet
- työsuhteen päättyminen - vuosiloma-asioiden pääkohdat
- työterveys ja -turvallisuus 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 23.9.18

10.11.18 Hätäensiapukoulutus ja Heinolan kyläkahvit
Aika: klo 10-14 
Paikka: Pääsinniemen kylätalo, Jousantie 4, 19210 Lusi
Hätäensiapuun kuuluu välitön henkeä pelastava toiminta 
sairaskohtaus- ja onnettomuustapauksissa.
Koulutuksessa käydään läpi:
- tajuton vai eloton, mistä tunnistat ja toimenpiteet
- aivotapahtumat ja sairaskohtaukset
- shokki, mistä tunnistat, miten toimit
- verenvuodon tyrehdyttäminen 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 4.11.18

Koulutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. 
ILMOITTAUTUMISET tarjoilujen takia: 
phkylat.fi - info@phkylat.fi - 044 712 4208 

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

Instagram: @phkylat

Kylillä nähdään!


