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Korona-avustukset seurantaloja ylläpitäville yhteisöille on myönnetty 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seurantaloja ylläpitäville yhteisöille yhteensä 2 300 000 
euroa seurantalojen ylläpitokustannusten kattamiseen ns. korona-avustuksina. Avustuksilla halu-
taan tukea seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta. Ra-
hoitsta tuli reilusti myös tänne Lappiin. Linkistä löytyy rahoituksen saaneet yhdistykset: https://mi-
nedu.fi/documents/1410845/50904464/Seurantalot+korona+2020+www.pdf/cc3b2790-0da2-52c7-
9e6f-5c703efdd7cd/Seurantalot+korona+2020+www.pdf?t=1608183142221 

Suomen Kylät on avannut kaksi määräaikaista (kestoltaan 11kk) työpaikkaa 
hakuun. 

Haussa on mielenkiintoiset ja uudet työtehtävät maallemuuttoasiamiehenä ja viestintäverkosto-
koordinaattorina. Molemmissa tehtävissä tarvitaan viestinnällistä osaamista ja työ on pääosin etä-
työtä. Hakemukset on jätettävä 15.1.2021 mennessä ja työt alkavat 1.2.2021.  

Lisätiedot verkkosivuilta www.suomenkylat.fi.  
 

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 
 

Paikallisuudella paremmaksi – paikallisen kehittämisen ohjelma on valmis 
Suomen Kylien paikallisen kehittämisen ohjelma vuosille 2021-2024 on valmistunut ja tähän ky-
lien, kaupunginosien ja muiden lähiyhteisöjen painavaan paikalliskehittämisasiakirjaan pääset tu-
tustumaan tästä: https://suomenkylat.fi/wp-content/uploads/2020/12/Paikallisuudella-parem-
maksi.pdf 
 

Kyläkahvit etänä 

Seuraavat kyläkahvit virtuaalisesti pidetään 21.1.2021. Tervetuloa juttelemaan kylätoiminnasta. 
Mikäli sinulla on asioita mitä haluaisit käsiteltävän, ilmoita ne etukäteen sähköpostilla kyläasiamie-
helle. Voit ilmoittautua kyläkahveille etukäteen sähköpostilla tai liittyä kokoukseen nettisivujen 
kautta. Tietoa etäkyläkahveista nettisivuillamme:  http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Etäkyläkahvit   
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