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Kyläkahvit etänä 
Haluamme olla myös korona-aikana mukana kylien elämässä. Järjestämme aika-ajoin etäkyläkah-
veja Teamsin välityksellä.  
Seuraavat kahvit nautitaan 12.5.2020 klo 18. Ota siis kuppi mukaan ja istu koneen ääreen keskus-
telemaan toisten kylätoimijoiden kanssa. 
Ilmoittautumislinkki on nettisivuillamme: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Etäkyläkahvit   
voit pyytää linkin myös kyläasiamieheltä. 
 
Avoimet kylät -päivä verkossa 13.6.2020 
Tavoitteena on saada kyliä mukaan päivään ja mahdollisuutena on saada omalle kylälle valtakun-
nallista näkyvyyttä. 
13.6. www.avoimetkylat.fi -sivustolla julkaistaan karttapohja, josta pääsee tutkimaan linkkejä kylien 
somekanaville ja verkkosivustoille. 
Päivään osallistuminen on asetettu kylille mahdollisimman helpoksi. 
Avoimet Kylät verkossa -päivässä kylä voi julkaista esimerkiksi kuvia kylän elämästä, kirjoittaa ko-
lumnin kylästä, tehdä videon kylän ulkoilupaikoista, äänittää podcastin kyläelämästä tai julkaista 
lyhennelmän kylän historiikista. 
Kylät julkaisevat materiaalin omissa kanavissaan, (esim. facebook-sivulla) jotka linkitetään Avoi-
met Kylät verkossa -tapahtumaan. 
Lisätietoja ja Ilmoittautuminen 31.5. mennessä: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_ovet 
 
Verkkoseminaarit 
Eikö kylällänne ole facebook sivua, tai ettekö osaa ottaa videoita älypuhelimella, eipä huolta; 
Avoimet Kylät -päivän toteuttamiseen on toteutettu verkkokoulutusvideoita kylien avuksi. 
Linkit facebook sivun perustamiseen ja kuvien tai videoiden ottamiseen älypuhelimella löytyy myös 
Avoimet Kylät nettisivulta: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_ovet 
 
Kyläralli mobiilipeli  mukana Avoimet Kylät päivässä  
Haluamme antaa kylille nykyaikaisen ja hauskan tavan kertoa omasta toiminnasta. Kylärallipeli vie 
ihmiset virtuaalimatkalle persoonallisiin kyliimme. 
Kylät voivat vielä ilmoittaa oman kylän mukaan kyläralliin (muutama paikka vapaana) 
Osallistuminen on helppoa! Tarvitaan vain ytimekäs infoteksti kylästä tai kyläkohteesta, 6 kpl koko 
perheelle sopivaa visailukysymystä vastausvaihtoehtoineen ja muutama aiheeseen sopiva valoku-
va. Materiaali lähetetään sähköpostilla kyläasiamiehelle, joka kokoaa pelin. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kyläralli 
 
Kokousten järjestäminen poikkeusoloissa 
Sekoittiko korona yhdistyksenne kokouskäytännöt? Vuosi/kevät kokouksen voi poikkeuslailla pitää 
30.9. mennessä. Lisätietoa: 
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Yhdistysten_sääntömääräiset_kokoukset_ja_poikkeamislaki 
Mikäli pidätte hallituksen kokouksia etäyhteyksillä, esim. sähköposti, skype, teams, tai whatsapp-
sovelluksella, on se ihan ok, kunhan muistatte, että niistäkin päätöksistä pitää laatia pöytäkirja al-
lekirjoituksineen. 
 
Liity Lappilaiset Kylät ry:n jäseneksi 
Maakunnallisen kyläyhdistyksen jäsenmäärä osoittaa myös toiminnan vaikuttavuutta ja siksi  
Lappilaiset Kylät ry kutsuu kyläyhdistyksiä liittymään jäseneksi. Tavoitteena on saada mahdolli-
simman kattava jäsenpohja koko maakunnan alueelta.  
Tarkemmin jäsenasioista voit lukea nettisivuiltamme, josta löytyy myös jäsenhakemuslomake. 
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Jäsenyys 
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