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Lapin kylätoimintapäivät perutaan tältä vuodelta 

Koronaepidemian ja siihen liittyvien THL:n ja Suomen hallituksen neuvojen mukaisesti päätettiin 
keväällä Lapin kylätoimintapäivät siirtää pidettäväksi 24-25.10.2020.  
Nyt syksyn tilannekin näyttää epävarmalta, joten terveysturvallisuuden varmistamiseksi ja vastuul-
lisena toimijana Lappilaiset Kylät ry:n hallitus on päättänyt perua vuoden 2020 kylätoimintapäivät. 

Seuraavat kylätoimintapäivät pidetään keväällä 2021. 

Tulevaisuuden kylä -  monipaikkainen Suomi Webinaari 16.9.2020 klo 16-18 

Suomen kylät ry ja eduskunnan kylätoimintaverkosto järjestää webinaarin teams -alustalla. 
Webinaariin on ennakkoilmoittautuminen ja mukaan mahtuu 250 henkilöä. 
lisätietoja: https://suomenkylat.fi/tulevaisuuden-kyla-monipaikkainen-suomi-webinaari-16-9-2020/ 
 

Korona-avustus seurantaloja ylläpitäville yhteisöille haettavana 

Avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöi-
den tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Seurantaloa ylläpitävän yhteisön 
tulee olla yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys, muu yhteisö, säätiö tai puolueosasto, jolla on va-
kiintunutta toimintaa, ja joka omistaa tai vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella seurantalo-
maista rakennusta.  

Avustus on haettavissa 18.9.2020 asti. Ei kannata jättää hakemusta ihan viimetippaan, ettei säh-
köinen hakujärjestelmä ylikuormittuisi. 
Lisätietoja ja ohjeet:  https://urly.fi/1IM8 
 
Kyläkahvit etänä 
Keväällä järjestimme etäkyläkahveja Teamsin välityksellä. Tarkoitus on jatkaa näitä ympäri vuo-
den. Seuraavat kahvit nautitaan syyskuussa. Onko sinulla ideoita mitä siellä voitaisiin käsitellä?  
Tietoa etäkyläkahveista nettisivuillamme: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Etäkyläkahvit   

Lappilaiset Kylät ry päivittää kylätalojen ja kylien kokoontumispaikkojen rekisteriä. 

Onko teidän kylällänne kylätalo /kylätila? (se voi olla kyläyhdistyksen, maa- ja kotitalousseuran, 
metsästysseuran, nuorisoseuran ym. omistuksessa, mutta on kyläläisten käytössä).onko ta-
lonne/tilanne meidän rekisterissä ja kylätalokartalla? sen voi tarkistaa alla olevasta linkistä: 
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylien_toimitilat 
Mikäli kylätalonne puuttuu sieltä, pyytäisin teitä täyttämään linkistä löytyvän kylätalokyselyn. 
Jos tiedot ovat vanhentuneet voitte ilmoittaa niistä kyläasiamiehelle sähköpostilla. Toivoisimme, 
että saamme kattavan kylätalorekisterin lapin kylätaloista. Sillä on suuri merkitys kylätoiminnan 
vaikuttavuutta mitattaessa. Kylätalokartalta on myös muiden toimijoiden helppo löytää vuokrattavia 
kylätaloja/tiloja. 

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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