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TERVETULOA LOKAALIIN!

Tervetuloa maaseudun kehittämisen valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset toimijat sekä kaikki kylätoiminnasta ja paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneet vuotuiseen paikallistoimijoiden juhlataphtumaan!

OHJELMA
PERJANTAI 29.8.

Perjantaina klo 18 alkaen on Revontulessa Kylien Bisneskeissit -päätösseminaari ja uuden varainhankintaoppaan julkistamisjuhla. Illan pimetessä meitä kutsuu klo 21 yöelokuvanäytös Venekosken kesäteatterilla.

LAUANTAI 30.8.

Lauantaiaamuna saapuvat vieraat majoittuvat lomakeskukseen aamupäivän kuluessa. Kaikilla mahdollisuus
lounaaseen Revontulen noutopöydästä. Lounaan jälkeen klo 12.30-17 voi osallistua kyläretkille kolmella
vaihtoehtoisella ohjelmalla. Retkien jälkeen on hetki aikaa nauttia lomakeskuksen saunoista. Illan voi viettää paikallisesti lomakeskuksessa juhlien (illanvietto ja buffet-illallinen klo 19-) tai jalalla koreasti pannen
Hangan Lavan kesäkauden päättäjäistansseissa klo 21-02.

SUNNUNTAI 31.8.

Sunnuntaiaamupäivällä klo 10-11.30 seuraamme paneelikeskustelua maaseudun yhteyksistä ja saavutettavuudesta. Iltapäivän pääjuhlassa alkaen klo 13 julkistetaan valtakunnallinen vuoden kylä ja jaetaan muut
paikallistoiminnan vuotuiset huomionosoitukset. Juhlan päättää noin klo 15-16 kakkukahvit.
Lokaali-viikonloppu jatkaa sitä arvokeskustelua mihin MUA-päivät (Pieksämäellä 28.-29.8., lisätiedot
www.mua.fi) jäivät. Esittelemme keskisuomalaista maaseutua, kyliä ja kehittämishankkeita, nautimme
kulttuurista ja vahvasta maaseutuhengestä. Luvassa on niin eksotiikkaa kuin romantiikkaakin… Revontulessa voi tutustua Keski-Suomen ELY-keskuksen valokuvanäyttelyyn Konneveden koskireitistä, joka on osa
tulossa olevaa kansallispuistoa, tai inspiroitua ihanasta ja luovasta maaseudusta Maaseudun Sivistysliiton
Maahenki-kustantamon kirjastonurkkauksessa. Revontulen Isku-salissa esittelemme maaseudun toimijoita
niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Lomakeskus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan ja
vapaa-ajanviettoon mm. golfin ja keilauksen merkeissä.

Tule viihtymään ja virkistymään , hae uusia ajatuksia ja innoituksia!

Lokaalin majoitus- ja ruokailupaketit varataan suoraan
Revontulesta, hinnasto löytyy: www.revontuli.fi

TAPAHTUMATIEDOT
Aika: pe 29.8. – su 31.8.2014
Paikka: Lomakeskus Revontuli, Revontulentie 1, 41500 Hankasalmi, Keski-Suomi
Yhteydet: www.revontuli.fi (ml.virtuaaliesittely), p. 014- 844 8200, info@revontuli.fi
Sijainti ja yhteydet: Lomakeskus Revontuli sijaitsee Ysitien varrella (vt9/E63/23 Jyväskylä-Suonenjoki-Kuopio).
Etäisyys Hankasalmen asemalle 4,5 km ja noin 12 km kuntakeskukseen. Välimatka Jyväskylän matkakeskukseen
47 km.
Ilmoittautuminen & majoitus: Ilmoittautumiset 15.8. mennessä! Majoitukset varataan keskitetysti suoraan
lomakeskuksesta, myynti@revontuli.fi, p. 014- 844 8200, jonne myös ao. maksu suoritetaan. Majoitusta on tarjolla
erikokoisissa mökeissä, aitoissa ja hotellihuoneissa 1 vrk tai 2 vrk. Varauksia ja tiedusteluja tehdessä maininta
”LOKAALI” varmistaa Lokaalille räätälöidyt hinnat. Kotisivuilla www.keskisuomenkylat.fi on lisätietoja Lokaali-majoitushinnoista.
Ruokailut: Lounas lauantaina 9,90 euroa ja sunnuntaina 11,90 euroa. Lauantain buffet-illallinen 15,00 euroa.
Myös ruokailut voi maksaa suoraan Revontuleen, lisäksi myymme lounas- ja illallislippuja ilmoittautumisen
yhteydessä. Hotellihuoneiden majoitushinta sisältää aamiaisen, mökki- ja aittamajoittujille sekä muille aamiaista
saatavilla hintaan 10,00 euroa.
Ohjelmapalvelut (lopulliset hinnat ilm.myöh): Yöelokuvanäytöksen lippu myydään osallistuville perjantai-iltana yhteiskuljetuksen yhteydessä. Kyläretkille ilmoittaudutaan www.keskisuomenkylat.fi –sivujen Tapahtumakalenterin kautta ja vapaita retkipaikkoja voi tiedustella ilmoittautumispalvelussa. Retkimaksut Kylät ry perii
lauantaina ennen retkeä, retkien ohjelma ja hinnoittelu valmistelussa. Revontulen liikunta- ja vapaa-aikapalvelut,
kuten golf ja keilaus, varataan ja maksetaan suoraan Revontuleen. Hangan Lavan tanssilippu ja kuljetus maksetaan Revontulen vastaanottoon.

Lisätietoja:
Keski-Suomen Kylät ry, kyläasiamies p. 0400- 738 205
Lokaali-isäntä Petri Honkonen p. 040- 839 7776,
toimisto@keskisuomenkylat.fi
www.keskisuomenkylat.fi
Lokaalin toteuttajat ja yhteistyökumppanit
Suomen Kylätoiminta ry, Kylien Bisneskeissit –hanke/SYTY,
Maaseutuverkostoyksikkö, Keski-Suomen liitto, Hankasalmen kunta ja
Konneveden kunta, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen Leader-ryhmät, Keski-Suomen Kylät ry, Maaseudun
Sivistysliitto, Keski-Suomen Nuorisoseurat ja Venekosken Nuorisoseurat ry, Lomakeskus Revontuli Oy.
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