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Lappilaiset Kylät ry toimii Lapin kylien kattojärjestönä. 
 
Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maa-
seudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä, kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä ja 
edunvalvojana. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa Lapissa asuvien ihmisten hyvinvointia. 

Yhdistys kannustaa edellä mainitun alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi 
sekä kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien 
kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on säilyttää 
maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä ko-
kemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.  

Lappilaiset kylät ry verkostoituu muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorgani-
saatioiden kanssa.  

Yhdistystä johtaa hallitus, jonka jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen (kyläläiset, kunnat ja toi-
mintaryhmät sekä muut kehittämisorganisaatiot) mukaisesti.  
 
Palkattu kyläasiamies toimii kylien ja kylätoiminnan aktivoijana ja kehittäjänä, edistää kyläsuunni-
telmien laatimista ja kylätoimikuntien rekisteröitymistä. Tiedottaa kylille tärkeistä asioista kirjeitse/ 
sähköisesti. Kyläkirje toimitetaan kahdesti vuodessa. 
 
 

 

 

 

 



   

Yhdistyksen kokoukset: 
- Kevätkokous pidetään huhtikuussa jonkin ajankohtaisen seminaarin yhteydessä. 
- Syyskokous pidetään kylätoimintapäivien yhteydessä lokakuussa. 
- Hallituksen kokous pidetään 5-6 kertaa vuodessa, joista ainakin puolet pyritään hoitamaan 

etäyhteyksien avulla. 
 

Jäsenhankinta: 
- Jatketaan aktiivisesti jäsenhankintaa. Tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen 10 %:lla. 

 

Viestintä ja tiedottaminen 
- Edesautetaan kylien ja kylille tärkeiden asioiden näkyvyyttä tiedotusvälineissä  
- Tiedotetaan kylille ajankohtaisista asioista, toimitaan kylien yhteistyöelimenä. 
- Järjestetään kylille tiedotustilaisuuksia ja seminaareja. 
- Tiedotetaan Lappilaiset Kylät ry:n roolista ja toiminnasta. 
- Ylläpidetään ja kehitetään Lappilaiset Kylät ry:n netti- ja facebook sivuja. 
- Postitetaan kyläkirje kaksi kertaa vuodessa kylille ja sidosryhmille paperi- ja sähköisenä  
 versiona. 

 

Maakunnallisen kylätoiminnan kehittäminen 
- Osallistutaan kyläneuvostojen toimintaan ja perustamiseen. 
- Osallistutaan lähidemokratiaa ja -palveluja edistäviin toimenpiteisiin maakunnassa. 
- Kartoitetaan kylätalojen/tilojen sijainnit ja toiminta. 
- Laaditaan kylätoiminnalle yhteisiä indikaattoreita, joiden avulla pyritään edistämään kylätoi-

minnan näkyvyyttä. 
- Ylläpidetään kyläyhdistysten yhteystietorekisteriä. 
- Avoimet kylät- tapahtuman organisointi yhdessä Suomen kylätoiminta ry:n, muiden maakun-

nallisten kyläyhdistysten, toimintaryhmien ja kylien kanssa. 
- Kylätoimintapäivien järjestäminen. 

  

Kyläyhdistysten avustaminen 
- Edistetään kyläsuunnitelmien laadintaa. 
- Järjestetään kylätoimikuntien rekisteröinnin neuvontaa. 
- Tuetaan kyliä sähköisten viestintä- ja tiedotuskanavien luomisessa ja viestintäosaamisessa. 
- Osallistutaan kylien turvallisuutta edistäviin toimintoihin. 

 

Kylien edunvalvonta: 
- Edistetään laajakaista- ja jätevesiasioiden eteenpäin menoa maakunnassa 
- Annetaan lausuntoja ja kannanottoja kylille tärkeistä ajankohtaisista asioista, strategioista ja 

ohjelmista. 
- Autetaan kyliä hyödyntämällä SYTY:n lakimiespalveluita. 

 

Yhteistyö: 
- Toimitaan hankkeiden ohjausryhmissä sekä muissa työryhmissä.  
- Toimitaan yhteistyössä toimintaryhmien, sekä muiden maaseudun kehittämisorganisaatioi-

den kanssa. 
- Tehdään yhteistyötä Suomen kylätoiminta ry:n kanssa ja osallistutaan sen järjestämiin valta-

kunnallisiin neuvottelupäiviin ym. tilaisuuksiin. 
 

muu toiminta: 
- Valitaan Vuoden Lappilainen kylä ja Vuoden Lappilainen kyläteko. 
- Huomioidaan ja palkitaan kylillä aktiivisesti kylätyötä tekeviä henkilöitä. 
- Omien hankkeiden suunnittelu. 

 

Toiminnan painopisteet: 
- Kyläneuvostojen toiminnan kehittäminen  
-  Avoimet kylät tapahtuma 
- Lappilaiset Kylät ry:n toiminnan selkeyttäminen 



   

Suunnitelma Toimenpiteet Tavoitteet vastuuhenkilö 

Yhdistyksen kokoukset 

Kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous loka-
kuussa.  
Hallituksen kokous 5-6 kpl, joista n. puolet pyri-
tään pitämään etäyhteyksien avulla 

Järjestetään yhdistyksen kokoukset sääntöjen 
määräämällä tavalla. Kehitetään etäyhteyksien 
avulla pidettäviä hallituksen kokouksia. 

Jäsenistö saa kattavan kuvan hallituksen toi-
minnasta. Säästetään matkakuluja etäyhteyk-
sillä pidettävien kokousten avulla. 

kyläasiamies 

Jäsenhankinta 

Jatketaan aktiivisesti jäsenhankintaa Esitellään Lappilaiset Kylät ry:n toimintaa ja teh-
dään jäsenhankintaa. 

Lappilaiset Kylät ry jäsenmäärä kasvaa 10%. kyläasiamies, pj, hallitus 

Viestintä ja tiedottaminen 

Edesautetaan kylien ja kylille tärkeiden asioiden 
näkyvyyttä tiedotusvälineissä 

Tiedotetaan kylien asioista tiedotusvälineille. Saadaan kylätoiminnalle näkyvyyttä. kyläasiamies 

Tiedotetaan kylille ajankohtaisista asioista ja 
toimitaan yhteistyöelimenä kylien ja muiden 
toimijoiden välillä 

Tiedotetaan netti- ja facebook sivujen sekä säh-
köpostin välityksellä kylille ajankohtaisista asiois-
ta. Välitetään muiden tiedotteita kylille 

Kyläyhdistykset saavat tietoa erilaisista hank-
keista ja toimenpiteistä. Saadaan arvostusta 
kylätoimijana ja asioiden eteenpäin viejänä. 

kyläasiamies 

Järjestetään tiedotustilaisuuksia ja seminaareja Järjestetään kevätkokouksen yhteyteen minise-
minaari ja kylätoimintapäivät syksyllä 

Saadaan näkyvyyttä toimijana, luodaan kylä-
toimijoille mahdollisuus yhteiseen tapaami-
seen ja tiedonsaantiin 

kyläasiamies, pj, hallitus 

Tiedotetaan Lappilaiset Kylät ry:n roolista ja toi-
minnasta 

Keskitytään yhdistyksen julkisuuskuvan kohen-
tamiseen ja tiedotetaan toiminnasta 

Lappilaiset Kylät ry:n toiminta tulee näkyväksi 
ja ollaan varteenotettava toimija alueella. 

kyläasiamies, pj, hallitus 

Ylläpidetään ja kehitetään Lappilaiset Kylät ry:n 
netti- ja facebook -sivuja 

Välitetään tietoa yhdistyksen ja kylätoiminnan 
ajankohtaisista asioista. 

Tuodaan yhdistystä ja sen toimintaa esille, 
saadaan uusia jäseniä 

kyläasiamies 

Kyläkirjeestä 2 vuosikertaa paperi ja sähköinen 
versio 

Toimitetaan kyläkirjettä, missä jaetaan kylille 
ajankohtaista asiaa ja tuodaan hyviä esimerkkejä 
kylätoiminnasta 
 

Kylät saavat tietoa ja hyviä käytäntöjä kyläasiamies 

Maakunnallisen kylätoiminnan kehittämien 

Osallistutaan kyläneuvostojen toimintaan ja pe-
rustamiseen 

Osallistutaan kyläneuvostojen kokouksiin ja 
edesautetaan uusien kyläneuvostojen perusta-
mista 

Ollaan tietoisia kylien toiminnasta ja saadaan 
näkyvyyttä kyläkentällä. Tavoitetaan laaja 
joukko kylätoimijoita.  

kyläasiamies 

Osallistutaan lähidemokratiaa ja palveluja edis-
täviin toimenpiteisiin maakunnassa. 

Tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 
Tiedotetaan kylille ajankohtaisista toimenpiteis-
tä. 

Kehitetään kylien lähipalveluja ja lähidemokra-
tiaa. 

kyläasiamies 



   

Kylätalojen/tilojen kartoittaminen Jatketaan kylätalojen/tilojen kartoittamista Saadaan kattava rekisteri kylätaloista /tiloista, 
edistetään kylätalojen hyödyntämistä 

kyläasiamies 

Kylätoiminnan indikaattorit Kannustetaan kyliä laatimaan indikaattoreita 
toiminnastaan. 

saadaan kylätoiminnalle näkyvyyttä ja uskotta-
vuutta tuomalla esiin kylätoiminnan laajuus 

kyläasiamies 

Kyläyhdistysten rekisterin ylläpito Päivitetään kyläyhdistysten rekisteriä Saadaan kattava rekisteri kyläyhdistyksistä ja 
parannetaan tiedon perille saantia 

kyläasiamies 

Avoimet kylät- tapahtuma Organisoidaan valtakunnallista Avoimet kylät 
tapahtumaa maakunnassa.  

Saadaan kylätoiminnalle näkyvyyttä. kyläasiamies, pj, hallitus 

Kylätoimintapäivien järjestäminen Järjestetään vuosittaiset kylätoimintapäivät lo-
kakuussa. 

Kylätoimijat verkostoituvat ja viettävät yhteis-
tä aikaa. Saavat ajankohtaista tietoa kylätoi-
minnasta. 

kyläasiamies, pj, hallitus 

Kyläyhdistysten avustaminen       

Edistetään kyläsuunnitelmien laadintaa Ohjataan yksittäisiä kyliä kyläsuunnitelman laa-
timisessa tai ohjataan kyliä eri hankkeiden pariin. 

Kylätoiminnasta saadaan pitkäjänteisempää 
toimintaa. 

kyläasiamies 

Järjestetään kylätoimikuntien rekisteröinnin 
neuvontaa 

Tiedotetaan aktiivisesti kylille ja tarjotaan henki-
lökohtaista neuvonta käyntiä sekä muistitikku 
materiaalia 

Lappiin syntyy uusia kyläyhdistyksiä. kyläasiamies 

Tuetaan kyliä sähköisten viestintä- ja tiedotus-
kanavien luomisessa ja viestintäosaamisessa 

Opastetaan kyliä mahdollisuuksien mukaan säh-
köisten työkalujen käytössä. 

Kylätoiminta kehittyy ja monipuolistuu.  
Matkakustannukset vähenee. 

kyläasiamies 

Kylien edunvalvonta       

Edistetään laajakaista- ja jätevesiasioiden eteen-
päin menoa maakunnassa 

Osallistutaan laajakaistatilaisuuksiin ja tiedote-
taan hankkeiden asioista kylille. 

Pysytään ajan tasalla laajakaistan saatavuudes-
ta maakunnassa. Ollaan mukana kehittämässä 
uusia toimintatapoja 

kyläasiamies 

Annetaan lausuntoja ja kannanottoja kylille tär-
keistä asioista, strategioista ja ohjelmista 

Vastataan pyydettyihin lausuntoihin, otetaan 
kantaa kylille tärkeisiin asioihin 

Saadaan näkyvyyttä ja luotettavuutta toimija-
na ja pystytään vaikuttamaan aluetta kosket-
taviin asioihin 

hallitus, pj 

Hyödynnetään SYTY:n lakimiespalveluita Autetaan kyliä käyttämällä SYTY:n lakimiespalve-
luita. 
 
 
 
 

Kylät saavat ilmaista neuvontaa. kyläasiamies 



   

Yhteistyö  

Toimitaan ohjaus- ja työryhmissä Osallistutaan ohjausryhmien kokouksiin ja työ-
ryhmien toimintaan 

Ollaan aktiivisesti mukana alueen toiminnassa 
ja saadaan tietoa eri toimialueilta ja hankkeis-
ta. Saadaan arvostusta alueen kehittäjänä. 

Kyläasiamies, pj tai erik-
seen nimetty hallituksen 
jäsen 

Toimitaan yhteistyössä toimintaryhmien, sekä 
muiden maaseudun kehittämisorganisaatioiden 
kanssa. 

Osallistutaan eri tilaisuuksiin ja ollaan yhteis-
työssä järjestämässä tilaisuuksia kylille ja kuntiin. 

Ollaan aktiivisesti mukana alueen toiminnassa. 
Saadaan arvostusta alueen kehittäjä 

kyläasiamies 

Tehdään yhteistyötä Suomen Kylätoiminta ry:n 
kanssa. 

osallistutaan SYTY:n järjestämiin valtakunnallisiin 
tapahtumiin. 

Ollaan mukana valtakunnallisessa kehittämis-
työssä.  

kyläasiamies, pj, hallitus 

Muu toiminta 

Valitaan vuoden Lappilainen kylä ja vuoden Lap-
pilainen kyläteko 

Julkistetaan vuoden Lappilainen kyläkilpailu ja 
valitaan vuoden kyläteko.  

Aktiiviset kylät ja kylätoimijat saavat näkyvyyt-
tä ja kiitosta tekemästään työstä. 

kyläasiamies, pj, hallitus 

huomioidaan ja palkitaan kylillä aktiivisesti kylä-
työtä tekeviä henkilöitä 

Kerätään maakunnassa tietoa aktiivisista kylä-
toimijoista ja valitaan palkittavat henkilöt 

Omien hankkeiden suunnittelu       

    

 


