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Kyläkirje 1/2018 
Päijät-Hämeen kylät ry  

Terveiset Päijät-Hämeen kylät ry:stä!

KYLIEN TURVAPÄIVÄ la 10.2.2018 klo 10-15 
Urajärven vanhalla koululla järjestetään kaikille päi-
jäthämäläisille avoin ja maksuton Kylien turvapäivä. 
Ohjelmassa on kaikkea alkusammutuksesta  yleiseen 
kyläläisten turvallisuuteen. Lounaan ja kahvit 
osallistujille tarjoaa Päijät-Hämeen kylät.  
Kannattaa osallistua! Lisätietoa: www.phkylat.fi 
ILMOITTAUDU viimeistään 4.2.18:  
044 712 4208 tai www.los.fi/turvapaiva 

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. Päijät-Hämeen Vuoden Kylä 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 
Avointen Kylien 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 ja Kylämarkkinat 
Tänä vuonna Kylämarkkinat ovat tauolla. Kyseessä on 
mietintätauko, jonka aikana järjestämme kyläretkiä 
Päijät-Hämeen alueelle. Kylillä ja muilla kohteilla on 
nyt mahdollista ilmoittautua: haluatteko vieraita ky-
lään kesällä 2018? Etsimme mielenkiintoisia retkikoh-
teita luontokohteista kylätaloihin 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: 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

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

Kylillä nähdään!


