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KÄY KOTIHIN –TAPAHTUMA TOTEUTUU IITISSÄ 
JÄLLEEN ALKUSYKSYSTÄ 31.8.2019

Kausalan Kyläyhdistys ry:n Käy kotihin –tapahtuma Iitissä saa jatkoa tulevana 
syksynä. Käy kotihin houkutteli väkeä runsaasti paikalle ensimmäisellä 

toteutuskerralla viime syksynä ja jatkoa toivottiin.

Kausalan Kyläyhdistys ry toteuttaa Käy kotihin –tapahtuman jälleen tulevana syksynä 31.8.2019. 
Kyseessä on tapahtuma, jossa yleisö pääsee vierailemaan paikallisiin koteihin avoimien ovien 

periaatteella. 
Tapahtumassa kohtaavat paikalliset toimijat, yrittäjät ja yhdistykset, sekä asumiseen liittyvistä asioista 
kiinnostuneet ihmiset. ”Tapahtuman tarkoituksena on tuoda Iittiä tutuksi täällä jo asuville, mutta myös 

ulkopaikkakuntaisille kävijöille ihastuttavana ja elinvoimaisena asuin- ja lomailupaikkana. Kausalan 
Kyläyhdistys haluaa tällä tavoin osaltaan edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, tukea paikallista 

yhdistystoimintaa ja yrittäjyyttä sekä edesauttaa kunnan pysymistä elinvoimaisena. 
Alkuperäisajatuksena oli myös tuottaa yhteinen hyvän mielen tapahtuma paikkakunnalle ja sellainen 

tästä näyttää muodostuneen”, kertoo Kausalan Kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Eira Leino 
Kausalan Kyläyhdistys ry toteutti avoimien kotien tapahtuman ensimmäistä kertaa 1.9.2018, jolloin 10 

upeaa iittiläistä kotia avasivat ovensa kävijöille ja esittäytyivät vapaamuotoisesti. 
Tapahtuma oli tuoreen kyläyhdistyksen ensimmäinen isompi tapahtuma ja houkutteli tuolloin paikalle 
n. 400 vierasta. Tänä vuonna odotukset ovat sen mukaiset. Lähtöpisteenä toimii tänäkin vuonna Iitin 

Maatilatorin pihapiiri, josta tapahtumavieraat saavat kartat ja oppaat mukaansa. 
 

2019 tapahtuman suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja Käy kotihin –suunnittelutyöryhmä on 
perustettu. Työryhmää luotsaa yksi viime vuoden tapahtuman kotiesittelijöistä, Johanna Vihervaara. 

Yhteistyötä halutaan tehdä paikallisten yhdistysten, yrittäjien sekä kunnan kanssa. Yrittäjiä ja yhdistyksiä 
kutsutaankin mukaan esittelemään omaa toimintaansa. Tapahtuman tärkeimpiä yhteistyökumppaneita 
ovat tietenkin kotiesittelijät, jotka antavat muille mahdollisuuden päästä tutustumaan hetkeksi heidän 

koteihinsa ja joita ilman tapahtuma ei olisi mahdollinen. Muutama ihana koti on tapahtumaan jo 
ilmoittautunut, mutta mukaan mahtuu vielä. Kotiesittelijöiksi ovat tervetulleita niin Iitissä vakituisesti 

asuvat kuin osa-aikaisetkin asukkaat. Tapahtuma toteutetaan suurimmaksi osaksi talkootyönä. 
 

Käy kotihin -tapahtumalla on omat Facebook- ja Instagram-sivut, joille on koottu tietoa edellisvuoden 
esittelykohteista ja joille lisätään tietoa myös tulevasta tapahtumasta.

 
 

Lisätietoja 
Eira Leino, puheenjohtaja Kausalan Kyläyhdistys ry 050 581 5400, kausalankyla@gmail.com 

Johanna Vihervaara, tapahtumakoordinaattori 050 548 0266, kaykotihin@gmail.com


