LAPPILAISET KYLÄT RY:N JÄSENKIRJE
Aurinkoista kevättä teille kaikille.
Lappilaiset Kylät ry:n toiminta on korona tilanteesta johtuen viimeisen vuoden aikana ollut aika
haastavaa. Melkein kaikki toiminta on siirtynyt verkkoon ja sähköisiin palveluihin. Se mitä
kyläasiamiehenä kaipaan, on fyysinen tapaaminen kylätoimijoiden kanssa. Toivottavasti päästään
palaamaan siihen mahdollisimman pian.
Olemme kuitenkin pyrkineet järjestämään tilaisuuksia teams -yhteydellä, esim. kyläneuvoston
kokouksia ja etäkyläkahveja ym.
Nettisivuiltamme löydätte yhdistyksen asiakirjat; pöytäkirjat, vuosikertomukset ja tämän vuoden
toimintasuunnitelman, sekä tietysti paljon ajankohtaista tietoa kylätoimijoille.
Sähköinen kylätiedote on yksi tavoistamme jakaa tietoa jäsenille ja kylille, sekä
yhteistyökumppaneillemme. Mikäli ette ole saaneet sähköpostilla lähettämäämme kylätiedotetta,
pyydämme teitä päivittämään sähköpostiosoitteenne kyläasiamiehelle.
Jäsenmäärä on yksi yhdistyksen vaikuttavuuden mittareista ja kiitämmekin teitä siitä, että olette
Lappilaiset Kylät ry:n jäsen nyt ja toivottavasti myös tulevaisuudessa. Liitteenä on vuoden 2021
jäsenlasku.

Ajankohtaista
Etäkyläkahvit
Etäkyläkahveja pyritään järjestämään kuukausittain eri teemoilla. Niistä löytyy ajankohtaista tietoa
nettisivuiltamme. Otamme mielellämme myös vastaan ideoita, etäkyläkahvien teemoista.
Kylälle asumaan illat
Illat käynnistyvät huhtikuussa ja ensimmäisenä on vuorossa Lappi 14.4.2021 klo 18-20. Esittelyssä
Ylläsjärvi, Kursu ja Niesi. Kylälle asumaan -illat kutsuvat tutustumaan etänä kyliin, jotka etsivät
uusia asukkaita. Tulkaahan kuulolle. Illat toteutetaan etänä Teamsilla ja osallistumislinkki
julkaistaan myöhemmin meidän nettisivuilla.
Teams tutuksi koulutus 20.4.2021 klo 18-19.30
Lappilaiset Kylät ry ja Suomen Kylät ry järjestää koulutuksen, joka on suunnattu Lapin
kyläyhdistysten ja toimikuntien jäsenille, jotka haluavat kehittää perustaitojaan
etäkokoustyökalujen hallinnassa ja oppia erityisesti Teams-sovelluksen ominaisuuksista. Samalla
tutustutaan etäkokousetikettiin ja käytännön vinkkeihin kokouksenjärjestäjälle. Lisätietoja
koulutuksesta ja ilmoittautumislinkki löytyy nettisivuiltamme.
Arjen turvallisuus työpaja 26.4.2021 klo 18
Arjen turvallisuus tiekartta -hanke ja Lappilaiset Kylät ry järjestää arjen turvallisuus työpajan.
Tilaisuus järjestetään etäyhteyksillä Teams -alustalla. Työpajassa kysytään, miten lappilaisten ja
etenkin Lapin kylissä asuvien arjen turvallisuutta voisi ja pitäisi jatkossa parantaa. Kaikki ideat ja
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ajatukset ovat erittäin tärkeitä. Työpajan tarkempi ohjelma toimitetaan lähempänä ajankohtaa
nettisivuillamme.
Lappilaiset Kylät ry:n kevätkokous 29.4.2021
Kevätkokous pidetään 29.4.2021 klo 16.00 Rovaniemellä. Kokoukseen voi osallistua voi myös
etänä, jota suositellaan. Laittakaahan päivämäärä jo kalenteriin, laitamme kutsun vielä lähempänä
ajankohtaa sähköpostilla.

Avoimet Kylät -päivä 12.6.2021
Käytännössä Avoimet Kylät -päivä toteutetaan verkkotapahtumana. Tapahtumassa kylät saavat
esitellä vetovoimatekijöitään verkossa. Kylä voi julkaista Avoimet Kylät -päivänä esimerkiksi
aiemmin kuvattuja videoita, vanhoja kuvia kuvagalleriana tai esimerkiksi kylähistoriikin,
ulkoilureittejään ja retkikohteitaan. Kannustamme mukaan tapahtumaan kylien lisäksi kaikkia
Lapin kuntia, jotka voivat markkinoida esimerkiksi kylien tontteja ja asuntoja.
Lapin kylätoimintapäivät 27-28.11.2021
Mikäli Koronatilanne sallii, on kylätoimintapäivät tarkoitus järjestää Sallatunturilla syksyllä.

Seuratkaa tiedotteitamme:
Nettisivut; www.lappilaisetkylat.fi
Facebook; https://www.facebook.com/groups/175439855803341
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