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LIVE LIKE A LOCAL -  Kyläkahvit
"Kyläelämyksiä  matkai l i joi l le"
ma 2.12.  k lo  18.00 
Kyläpirtt i ,  Vanhatie  34,   18300 Heinola  kk
Matkai l i jat  ympäri  maai lmaa haluavat  yhä
enemmän nähdä ja  kokea matkai lukohteita
paikal l isten tavoin.  
Live l ike a  local  on markkinapaikka,  joka
auttaa kansainväl is iä  v ieraita  löytämään
aitoja  elämyksiä  paikal l isten kanssa.
Yksityishenki löt,  yhdistykset  ja  seurat
voivat  tar jota elämyksiä  matkai l i joi l le;
taval l is ia  asioita,  joita  paikal l iset  tekevät
arjessa  –  le ivontaa,  lumitöiden tekoa,
maati lan töitä,  lauantaisaunomista,  jne.
Alustal le  voivat  tar jota  palveluitaan kaikki
Lahden seutu –  Lahti  Region Oy:n
omistajakuntien palvelualtt i i t  asukkaat
Toiminimeä ei  tarvita,  a itoja  elämyksiä  voi
tar jota kuka tahansa omasta asiastaan
innostunut.  
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Kyl i l l ä  nähdään !LUE LISÄÄ:
www.phkylat.fi
www.heimohautomo.fi
Facebook: Päijät-Hämeen kylät
Instagram: @phkylat

Henna, kyläaktivaattori
044 712 4208   info@phkylat.fi
Joonas, yhteisöaktivaattori
044 767 1314
joonas.karhinen@paijanne-leader.fi

Päijänne-Leader ry 
Kustaankuja 2
17200 Vääksy 

PÄIJÄT-HÄMEEN VUODEN KYLÄ 2020 
Onko teidän kylä  tai  kaupunginosa
maakuntamme Vuoden Kylä  2020? 
Hakuaika:  MARRASKUU 2019 
Vuoden 2020 kylä  ju lkistetaan alkuvuodesta.
Hakemuksia  toivotaan kaiki l ta  
Päi jät-Hämeen kyl i l tä  ja  kaupunginosi lta!  
Lisätietoa:
Henna,  kyläaktivaattori
044 712 4208  info@phkylat.f i

TULEVAT KOULUTUKSET
14.11 . 19  Facebook -perusteet  yhdistyksi l le
21.11 . 19  Instagram -perusteet  yhdistyksi l le
28.11 . 19  Canva -perusteet  
Koulutuspaikka:  
KUSTAANKUJA 2,  VÄÄKSY
LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMISET:
www.phkylat.f i/ajankohtaista
Koulutukset  ovat  kaiki l le  avoimia 
ja  maksuttomia!

KYLÄSUUNNITELMIEN PÄIVITYS
Onko kylässänne tai  kaupunginosassanne
tarvetta  päivittää kyläsuunnitelmaa? 
Autamme kyläsuunnitelmien sähköiseksi
tekemisessä sekä päivittämisessä.  
Lisätietoa:
Henna,  kyläaktivaattori
044 712 4208  info@phkylat.f i

Kyläkahvei l le  tästä uudesta
mahdol l isuudesta tulee kertomaan Lahti
Regionin edustaja.
Kyläkahvit  ovat  kaiki l le  avoimia,  
joten tervetuloa mukaan!
 
Kutsu päi jäthämäläiset  kylään:
044 712 4208  info@phkylat.f i   
www.phkylat.f i/kylakahvit


