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AVOIMET KYLÄT -PÄIVÄ 9.6.2018 
Valtakunnallinen Avoimet Kylät -päivä tarjoaa jälleen tapahtumia kylissä ympäri Suomen. Viime-
vuonna lapissa järjestettiin 96 tapahtumaa, mites tänä vuonna? Onko kylänne mukana päivässä? 
ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ilmoittautumislomake nettisivuillamme 30.4.2018 mennessä.  
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_ovet. 

 
LAPIN KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT KOLARISSA 
Huhtikuun 28-29 päivä vietetään kylätoimintapäiviä Lapland hotels Äkäslompolossa. Ilmoittautu-
minen päiville on avoinna nettisivuillamme, jossa myös tarkempaa tietoa päivien sisällöstä. Toivo-
tamme kyläväen tervetulleeksi yhteiseen viikonlopun viettoon.  
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylätoimintapäivät_1 

 
VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ 2018 – KILPAILU 
Onko teidän kylänne vuoden Lappilainen kylä -tittelin arvoinen?  
Satojen upeiden ja toimintaa täynnä olevien kylien joukosta etsitään taas vuoden lappilaista kylää. 
Vuoden Lappilainen kylä valinnalla halutaan nostaa esille kylien monipuolista toimintaa ja lisätä 
kylätoiminnan tunnettavuutta sekä saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta.  
Kilpailun käytännön organisoinnista vastaa Lappilaiset Kylät ry ja kilpailun yhteistyökumppanina on 
LähiTapiola Lappi. Kilpailuun osallistutaan täyttämällä sähköinen lomake Lappilaiset Kylät ry:n 
nettisivuilla 31.3.2018 klo 15 mennessä.  http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Vuoden_lappilainen_kylä. 

KYLÄTOIMINTAKOULUTUS 
Vuoden aikana järjestetään maksutonta, yhdistysten hallituksen jäsenille suunnattuja kylätoiminta-
koulutuksia. (mm. jäsenasiat, henkilötietolaki ja hallitustyöskentely). Koulutus on tarkoitettu lähinnä 
kyläyhdistyksille, mutta mukaan pääsee kaikki kylien yhdistykset. Nopeat syövät hitaat, varatkaa 
koulutus alueellenne:  lapin.kylaasiamies@elisanet.fi. 

 

TULEVAISUUS TEHDÄÄN YHDESSÄ 
Pohjois-Suomen työllisyysverkoston kehittämisseminaari Rovaniemellä 22.–23.2.2018 
Seminaarissa työstetään tulevaisuuden kunnan työllisyysmallia sekä kuntien ja maakuntien yhteis-
työtä. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki tulevaisuuden tekemisestä kiinnostuneet.  Seminaari 
ohjelma ja ilmoittautumisohjeet http://bit.ly/2mZVXGr tai nettisivuiltamme: 
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Etusivu

 

KYLÄTOIMINNAN VAIKUTTAVUUS JA SEN MITTAAMINEN 
Tähän aikaan vuodesta kerätään taas indikaattoritietoja toiminnasta. Kylätoiminnan vaikuttavuu-
den yksi tärkeimpiä mittareita on vapaaehtois- ja talkootyötuntien määrä. Olen laittanut kylille säh-
köpostilla exel-taulukon, johon merkitään viimevuonna yhdistyksessä tehty talkootyö. Pyydän nöy-
rimmin kaikkia kyläyhdistyksiä ilmoittamaan meille talkootyötuntien määrän 15.2. mennessä. Lisä 
ohjeita saa tarvittaessa kyläasiamieheltä. 
Muistattehan myös päivittää kylienne yhteystiedot. Toimiva ja ajantasainen sähköpostiosoite var-
mistaa viestinkulun yhdistyksellenne. 
Hyvä ja käytännöllinen esimerkki on perustaa kyläyhdistykselle oma sähköpostiosoite, jota voi sit-
ten useampi hallituksen jäsen käyttää. 
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