Maakunnallinen kyläyhdistys

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Lappilaiset Kylät ry toimii Lapin kylien kattojärjestönä.
Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maaseudun 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 kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.
Lappilaiset kylät ry verkostoituu muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.
Yhdistystä johtaa hallitus, jonka jäsenet valitaan kolmikantaperiaatteen (kyläläiset, kunnat ja toimintaryhmät sekä muut kehittämisorganisaatiot) mukaisesti.
Palkattu kyläasiamies toimii kylien ja kylätoiminnan aktivoijana ja kehittäjänä, edistää kyläsuunnitelmien laatimista ja kylätoimikuntien rekisteröitymistä. Tiedottaa kylille tärkeistä asioista kirjeitse/ sähköisesti.

Yhdistyksen kokoukset:
- Kevätkokous pidetään huhtikuussa.
- Syyskokous sääntöjen määräämänä aikana
- 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.
- Sähköinen tiedote julkaistaan joka toinen kuukausi.
Maakunnallisen kylätoiminnan kehittäminen
- Osallistutaan kyläneuvostojen toimintaan ja kehittämiseen.
- Osallistutaan lähidemokratiaa ja -palveluja edistäviin toimenpiteisiin maakunnassa.
- Jatketaan kylätalojen/tilojen kartoittamista.
- Pyritään edistämään kylätoiminnan näkyvyyttä, erilaisten toimintaa kuvaavien indikaattoreiden
avulla.
- Ylläpidetään kyläyhdistysten yhteystietorekisteriä.
- Kylätoimintapäivien järjestäminen.
- Haetaan maakunnallista kylähanketta Leader-ryhmiltä
- Järjestetään avoimet kylät päivä osana suomi 100 juhlavuotta.
Kyläyhdistysten avustaminen
- Edistetään kyläsuunnitelmien laadintaa.
- Järjestetään kylätoimikuntien rekisteröinnin neuvontaa.
- Neuvotaan kyliä sähköisten viestintä- ja tiedotuskanavien luomisessa ja viestintäosaamisessa.
- Osallistutaan kylien turvallisuutta edistäviin toimintoihin.
- Järjestetään kylille koulutusta kylätoimintaan ja järjestötoimintaan liittyen.
Kylien edunvalvonta:
- Annetaan lausuntoja ja kannanottoja kylille tärkeistä ajankohtaisista asioista, strategioista ja ohjelmista.
- Autetaan kyliä hyödyntämällä SYTY:n lakimiespalveluita.
- Seurataan maakuntauudistuksen valmistelua ja nostetaan esille kylille tärkeitä asioita.
Yhteistyö:
- Toimitaan hankkeiden ohjausryhmissä sekä muissa työryhmissä.
- Toimitaan yhteistyössä Leader-ryhmien, sekä muiden maaseudun kehittämisorganisaatioiden
kanssa.
- Tehdään yhteistyötä Suomen kylätoiminta ry:n kanssa ja osallistutaan sen järjestämiin valtakunnallisiin neuvottelupäiviin ym. tilaisuuksiin.
muu toiminta:
- Valitaan Vuoden Lappilainen kylä
- Huomioidaan ja palkitaan kylillä aktiivisesti kylätyötä tekeviä henkilöitä.

