Lappilaiset Kylät ry:n sähköinen tiedote 3/2017

10.6.2017 vietetään valtakunnallista Avoimet Kylät päivää, jolloin sadat kylät ympäri Suomea
toivottavat kaikki tervetulleiksi tutustumaan toimintaansa, asukkaisiinsa ja palveluihinsa.
Lapissa mukana on 97 eri tapahtumaa. Tarkemmat tiedot niistä löytyy nettisivuilta:
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_ovet tai www.avoimetkylat.fi
Kiitos kaikille kylille, jotka otitte haasteen vastaan ja järjestitte tapahtuman kylillänne. Ja ne kylät
jotka ette nyt voineet mukana olla, katsokaa kartalta jonkin sopiva tapahtuma ja menkää kylään.
Juhlapäivän kunniaksi toivotaan kylillä nostettavan lippu salkoon.
VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ 2017 PASMAJÄRVI
Pasmajärvi palkittiin toukokuussa pidetyillä kylätoimintapäivillä. Kylätoiminnan hopeiset ansiomerkit myönnettiin Sulo Riipille, Arto Kivelälle ja Pentti Hannulalle. Onnea vielä kerran kaikille palkituille, olette ne ansainneet kovalla työllä kylätoiminnan hyväksi.
KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT pidettiin Muonion Harrinivassa 6-7.5. ensimmäistä kertaa näin keväällä.
Aikataulun muutos otettiin hyvin vastaan ja porukkaa oli paikalla ihan kivasti ja meillä oli oikein
onnistuneet päivät. Vinkkejä ensivuoden järjestelyistä otetaan vastaan.
Lisää kylätoimintapäivistä voit lukea: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylätoimintapäivät_2017
MAASEUTUPARLAMENTTI LEPPÄVIRRALLA 1-3.9.2017.
Tule mukaan kokemaan maaseudun mahdollisuuksien voimaa!
Luvassa yllätyksiä, ratkaisuja ja kasvusuuntien tunnistamista - yhdessä!
Maaseutuparlamentti järjestetään nyt ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa Suomessa ja sinne
odotetaan tuhatta osallistujaa eri puolilta Suomea. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille maaseudun
kehittämisestä kiinnostuneille asukkaista päättäjiin, yhdistyksistä yrittäjiin, tutkijoista kehittäjiin ja
rahoittajiin, kylistä kaupunkeihin.
Myös valtakunnalliset kyläpäivät (Lokaali) on yhdistetty maaseutuparlamentin yhteyteen, joten
lauantain iltatilaisuudessa palkitaan mm. vuoden valtakunnallinen kylä.
Lisätietoja tapahtumasta: http://www.maaseutuparlamentti.fi/
KYLÄTALO KYSELY
Muistattehan, että nettisivuillamme on menossa kylätalokysely, jonka tarkoituksena on saada
Lapissa toimivat kylätalot kartalle ja yleisön tietoisuuteen. Saatte näin myös ilmaista markkinointia
kylätalollenne. Ei ole merkitystä sillä, kuka talon omistaa, kunhan se on kyläläisten käytössä. Linkistä pääsette täyttämään kylätalokyselyn: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylien_toimitilat
Kartalle on toivottu myös metsästysseuran taloja.
EDUSKUNTAAN PERUSTETTIIN KYLÄTOIMINTAVERKOSTO
Kylätoimintaverkosto antaa äänen Suomen 4 200 kylälle tavoitteenaan eduskunnan ja paikalliskehittäjien välisen tiedonvaihdon sekä vuoropuhelun vilkastuttaminen.
https://www.kylatoiminta.fi/uutiset/205/Eduskuntaan-perustettiin-kylaetoimintaverkosto.html
LUUSUAN LUOMUKYMPPI 15.7.2017
Luusuan kyläseura kutsuu kylät ja järjestöt Luusuan Luomukympille kolmihenkisellä joukkueella.
Juoksuun voi osallistua useampikin joukkueen edustaja, jolloin kolmen parhaan aika joka joukkueesta lasketaan yhteen. Kolme parasta joukkuetta palkitaan. Haastejuoksu juostaan Luusuan
luomukympin sarjoissa. Lähtö olisi 15.7.2017 klo 11 Itärannantie 50 Luusua 9820, jossa myös sijaitsee maali. Lisätietoja: https://sites.google.com/site/luusuankylae/home
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