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044 327 2191 (puheenjoht. Heikki Korkealaakso)
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Lokaali
Lakeudella
Tutkassa TULEVAISUUS

23.–25.8.2019
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Perjantai 23.8.
Klo 10–12 Älykäs kylätoiminta –

tulevaisuuden megatrendit ja hiljaiset signaalit

Klo 12–13 lounas sotilaskodissa.
Klo 13–16 Iltapäivän työpajat:
Teema: ÄLYKÄS TULEVAISUUS
Digitaalisuus Miten edistämme maaseudun uusia

palveluratkaisuja, työmahdollisuuksia, kehitämme
asukkaiden digitaitoja ja rakennamme kestävää yhteiskuntaa? Mitä paikasta irtautuminen mahdollistaa?

Kumppanuudella hyvinvointiaMiten kumppanuus ja älykkyys lyövät kättä? Miten tuotetaan ja turvataan palveluita, osaamista, työtä ja hyvinvointia?

Liikenne ja kuljetukset Miten liikenteen muutosta
ja digitaalisuuden lisääntymistä kannattaa hyödyntää
kylillä ja maaseudulla?

Kyläkoulun kekseliäät ratkaisut Miten kekseliäi-

syys löytyy ja näkyy, mitä innostus tuo tullessaan? Kuinka osallistavalla budjetoinnilla ja lapsibudjetoinnilla rakentuisi lapsiystävällinen maaseutu?

Nuoret elinympäristönsä kehittäjinä Miten

älykkäät ratkaisut tukevat lasten ja nuorten kasvua ja
aitoja kokemuksia? Miten nuoret ovat mukana elinympäristön ja arjen sujuvuuden suunnittelussa.

Klo 18 alkaen virikkeellistä iltaohjelmaa
lentokentän liepeillä, yötyöpaja ja tarinateltat

Lauantai 24.8.

Lauantai 24.8.

Klo 9.30–16 Retket (lounas nautittaan retkellä):

Klo 18 alkaen gaalaila sotilaskodin ruokalassa.
1. Meteoriitin matkassa. Euroopan suurin kraatterijärvi, geo- Ohjelmaa, palkitsemisia: Vuoden kylä, kylätoiminnan tiennäytlogiaa ja matkailua, Vuoden eteläpohjalainen kylä Luoma-aho, täjät ja Vuoden maaseutukasvo sekä nautitaan juhlapäivällinen.

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 Klo 10 kenttähartaus lentosotakoulun perinneaukiolla.
Klo 11 kahvit ja Lokaalin päätöstilaisuus Sotilaskodissa.
kaikkiaan noin 170 km.
3. Kökkävoimin lakeurella – elämyksiä ja teknologiaa. Elä- Vinkkejä kotimatkalle.
mysportaat 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
Ilmoittaudu viimeistään 30.6.2019, johon saakka viikonja Ylistaron suuntaan, bussikyytiä kertyy kaikkiaan noin 110 km.
lopun paketti maksaa 100 euroa (sis. ohjelma ja ruokai5. Haloo Härmästä. Härmäläisen yrittäjyyden ja identiteetin
lut) ja tapahtumakohtaiset paketit (työpajapäivä, retkilähteillä, Isontaloon Antista huvivaltio Power Parkin aikaan. Bussikyytiä härmäläisissä maisemissa kertyy noin noin 80 km.
päivä, gaalailta) 50 euroa. 1.7.2019 alkaen hinnat ovat
6. Älykäs pyörämarssi. Armeijan pyörillä Ruotsalaan ja Alaky125 euroa ja 60 euroa.
lään. Kylät ovat mukana Suomen älykkäin kylä -kilpailussa. PyöMajoitus varataan ja maksetaan suoraan
räilyä kertyy kaikkiaan noin 20 km.
majoituskohteisiin, vaihtoehtoja kotisivulla
7. Puukkoja ja puntareita. Kylille kävellen. Iisakki Järvenpään
lokaali2019.net/majoitus/
puukkotehdas ja kotitalo, Lankava, Kauhavan kirkko, puukko- ja
tekstiilimuseo. Kävelymatkaa kertyy noin 5 km.

Sunnuntai 25.8.

Ilmoittautumiset
kotisivulla lokaali2019.net

