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Ukkoherrantie 15 B 18, 96100 ROVANIEMI, 

                   Lappilaiset Kylät ry:n sähköinen kyläkirje 1/2021 

Kyläkahvit etänä 

Seuraavat kyläkahvit virtuaalisesti pidetään 21.1.2021. Tervetuloa juttelemaan kylätoiminnasta. 
Aiheina mm. Ideafestivaali, Avoimet Kylät päivä, kylien viestintä. Voit ilmoittautua kyläkahveille 
etukäteen sähköpostilla tai liittyä kokoukseen nettisivujen kautta. Tietoa etäkyläkahveista nettisi-
vuillamme:  http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Etäkyläkahvit   
 

Lapin haitalliset vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun kylillä! 

Lapin Maa- ja kotitalousnaisilla on käynnissä haitallisten vieraskasvien leviämisen ennaltaehkäisyä 
ja torjuntaa koskeva hanke, Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun. Hankkeen tavoitteena on 
edistää Lapin maaseutumaisemien säilyttämistä yhteistyövoimin, ja tässä asiassa kyläyhteisöt 
nähdään tärkeänä voimavarana.  
Hankkeen toimesta voidaan kylille tulla esittelemään vieraslajiasiaa esim. kyläiltoihin joko paikan 
päälle tai etäyhteyksien välityksellä. Kesäaikana järjestetään myös vieraslajitalkoita.  
 
Tervetuloa Haitalliset vieraskasvit kylillä -webinaariin 31.03.2021 klo. 18.00. (Teams-yhteydellä)  
Lisätietoa tiedotteessa: https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/lapin-vieraskasvit-tunne-
tuksi-ja-haltuun-hanke-14365 
 

Suomen Kylät ry:lle nuorisojaosto Suomen Kylien viidenneksi jaostoksi. 

Nyt haetaan edustajaa myös lapista. Onko teidän kylällänne halukasta nuorisoedustajaa? Kerro 
siitä kyläasiamiehelle. Jaoston jäsenten ikäraja on 15–29 vuotta. Jaoston toimikausi on kolme 
vuotta ja toimintaa voidaan kehittää tänä aikana joustavasti. Jaosto valmistelee ja tekee Suomen 
Kylät ry:n hallitukselle ajantasaisia ehdotuksia liittyen paikalliseen kehittämiseen ja tulevaisuuteen 
suuntautumiseen erityisesti nuorten näkökulmasta.  

Ideafestivaali kutsuu keskustelemaan hyvästä elämästä 

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla käydään osana valtakunnallista Maa-
seutuparlamenttia 2021, joka järjestetään Kurikassa 1.-2. päivä lokakuuta. Kampanja käynnistyy 
18.1. ja jatkuu kesäkuulle. Keskustelun järjestäminen onnistuu helposti ja mukaan haastetaan eri-
tyisesti maaseuduilla toimivia tahoja. Kampanjalla halutaan erityisesti tuoda esiin nuorten ääniä ja 
nostaa ne osaksi maaseudun kehittämistä.  Lisätietoja löytyy sivuilta:  https://www.maaseutuparla-
mentti.fi/ideafestivaali 

Suomen Kylät ry hakee puheenjohtajaa 

Nykyisen puheenjohtajan enimmäiskausien täyttyessä haetaan puheenjohtajaa Suomen laajim-
paan paikalliskehittäjien verkostoon! Uusi puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa 2021. Lisätie-
toja tehtävästä antaa pj. Petri Rinne petri.rinne@suomenkylat.fi. 

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 mahdollisim-
man kattava jäsenpohja koko maakunnan alueelta.  
Tarkemmin jäsenasioista voit lukea nettisivuiltamme, josta löytyy myös jäsenhakemuslomake. 
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Jäsenyys 
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