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Lokaali
Lakeudella
Tutkassa TULEVAISUUS
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Perjantai 23.8.

Lauantai 24.8.

Lauantai 24.8.

Klo 10–12 Älykäs kylätoiminta –
tulevaisuuden megatrendit ja
hiljaiset signaalit

Klo 9.30–16 Retket (lounas nautittaan retkellä):

Klo 18 alkaen gaalaila sotilaskodin ruokalassa.
Ohjelmaa, palkitsemisia: Vuoden kylä, kylätoiminnan tennäyttäjät ja Vuoden maaseutukasvo sekä nautitaan juhlapäivällinen.

Klo 12–13 lounas sotilaskodissa.
Klo 13–16 Iltapäivän työpajat:
Teema: ÄLYKÄS TULEVAISUUS
1. Kumppanuudella hyvinvointia

Millä tavoin kylät, yhdistykset ja Leader-ryhmät voivat toimia ja vaikuttaa kumppaneina
alueensa kehittäjinä ja palvelujen tarjoajina?
Mitä merkitsee yhteisölähtöinen elinvoimapolitiikka?

2. Turvallisuus ja varautuminen

Turvallisuus on maaseudun vetovoimatekijä.
Kuinka varmistamme, että huolenpito ja turvallisuus säilyvät?

3. Digitaalisuus

Miten edistämme maaseudun uusia palveluratkaisuja ja kehitämme asukkaiden digitaitoja?

4. Kestävä luonto ja kulttuuri

Ekologinen elämäntapa: miten kehitämme maaseutua houkuttelevana asuinpaikkana,
jossa luonto ja kulttuuri hyödynnetään kestävällä tavalla?

1. Meteoriitin matkassa. Euroopan suurin kraatterijärvi, geo-

logiaa ja matkailua, Vuoden eteläpohjalainen kylä Luoma-aho,
Itäkylä ja Länsiranta. Ajetaan Lappajärven ja Alajärven suuntaan,
bussikyytiä kertyy kaikkiaan noin 130 km.
2. Kuntoa ja kulttuuria. Ruonan silta, Suomen sota ja pohjalainen rakennusperinne, energiaa auringosta ja omista lihaksista! Ajetaan Kuortaneen ja Alavuden suuntaan, bussikyytiä kertyy
kaikkiaan noin 170 km.
3. Kökkävoimin lakeurella – elämyksiä ja teknologiaa. Elämysportaat ja ooppera-areena, tekniikkaa ennen ja nyt – informaatiotekniikan museosta uusiin digiratkaisuihin. Ajetaan Seinäjoen ja Kurikan suuntaan, bussikyytiä kertyy noin 170 km.
4. Ämpistä Ylistaroohin. Lakeusmaisemista Kainaston kyläkeskukseen, Kriikun myllylle ja komialle kirkolle. Paluumatkalla piipahdetaan entisellä körttiopistolla Lapuan Karhunmäessä.
Turvallisuutta, hyvinvointia ja kotiseutuylypeyttä. Ajetaan Lapuan
ja Ylistaron suuntaan, bussikyytiä kertyy kaikkiaan noin 110 km.
5. Haloo Härmästä. Härmäläisen yrittäjyyden ja identiteetin
lähteillä, Isontaloon Antista huvivaltio Power Parkin aikaan. Bussikyytiä härmäläisissä maisemissa kertyy noin noin 80 km.
6. Älykäs pyörämarssi. Armeijan pyörillä Ruotsalaan ja Alakylään. Kylät ovat mukana Suomen älykkäin kylä -kilpailussa. Pyöräilyä kertyy kaikkiaan noin 20 km.
7. Puukkoja ja puntareita. Kylille kävellen. Iisakki Järvenpään
puukkotehdas ja kotitalo, Lankava, Kauhavan kirkko, puukko- ja
tekstiilimuseo. Kävelymatkaa kertyy noin 5 km.

Sunnuntai 25.8.
Klo 10 kenttähartaus lentosotakoulun perinneaukiolla.
Klo 11 kahvit ja Lokaalin päätöstilaisuus Sotilaskodissa.
Vinkkejä kotimatkalle.

Ilmoittautumiset
kotisivulla lokaali2019.net
Ilmoittaudu kesäkuun loppuun mennessä, niin saat koko
viikonlopun paketin 100 euron hintaan (sis. ohjelma, retki
ja ruokailut) ja tapahtumakohtaiset paketit (työpajapäivä,
retkipäivä, gaalailta) 50 euroa.
1.7.2019 alkaen hinnat ovat 125 euroa ja 60 euroa.
Majoitus varataan ja maksetaan suoraan
majoituskohteisiin, vaihtoehtoja kotisivulla
lokaali2019.net/majoitus/

