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AVOIMET KYLÄT -PÄIVÄ OSANA SUOMI 100 JUHLAVUOTTA 10.6.2017 
Lappilaiset Kylät ry haastaa kylät mukaan päivän järjestämiseen. Hieman suuruudenhullu tavoite 
on saada ainakin 100 kylää Lapista mukaan. Siksipä nettisivuilla on avattu haastekampanja missä 
kylä voi ilmoittautua alustavasti jo tapahtumansa ja haastaa samalla muita kyliä mukaan. Tavoit-
teen saavuttamiseksi tarvitsemme siihen kaikkien kylien apua, siispä rohkeasti mukaan haaste-
tempaukseen. 
Lisätietoja löytyy nettisivuiltamme: http://lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_ovet 

 
LAPIN KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 
Kiitos kaikille kylätoimintapäiville osallistujille.  
Kuvia ja materiaalia päiviltä löytyy nettisivuiltamme: 
http://lappilaisetkylat.fi/fi/Kylätoimintapäivät_2016. Lappilaiset Kylät ry:n syyskokous päätti ko-
kouksessaan, että vuoden 2017 kylätoimintapäivät pidetään toukokuussa. Laittakaahan päivät 6-
7.5. 2017 jo kalenteriin. Lisää tiedotettaan heti vuoden alussa. 

 
JÄSENREKISTERI KAMPANJA KYLILLE AVATTU 
Kylätoiminnan kompastuskivi näyttää olevan jäsenrekisteri, jota ei joko ole ollenkaan tai se ei ole 
ajan tasalla. Siksi Lappilaiset Kylät ry on avannut kampanjan, jonka tarkoituksena on saada kaik-
kien kyläyhdistysten jäsenrekisterit kuntoon vuoden 2017 aikana. Osallistukaa kampanjaan ja 
haastakaa haluamanne kylä mukaan. http://lappilaisetkylat.fi/fi/Kyläyhdistyksen_perustaminen 

 
VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ, KAAKAMO 
Kaakamo Torniosta valittiin vuoden Lappilaiseksi kyläksi 2016. Onnittelut vielä Kaakamoon.  
Onnea myös vuoden valtakunnallisen kylän tittelistä Kerässiepille. 

 

AINUTLAATUINEN ARKTINEN LAPPI – maaseutuseminaari 15.11.2016. 
Autioituvia kyliä vai elävä maaseutu täynnä uusia innovaatioita? Tule keskustelemaan Lapin maa-
seudun tulevaisuudesta Rovaniemelle marraskuun puolivälissä ja päätä itse! 
Lisätietoja: http://www.lappi.fi/lapinliitto/arktinen-biotalous ja ilmoittautuminen: 
http://svy.mk/2dhJFGE 
Jos haluatte esitellä kyläänne tai toimintaanne, Lappilaiset Kylät ry:llä on tilaisuudessa esittelypöy-
tä, johon voin ottaa mukaan kylien esitteitä, kyläsuunnitelmia  ym. Olkaa pikaisesti yhteydessä 
kyläasiamieheen. 

 
LAPPILAISET KYLÄT RY:N PUHEENJOHTAJA VAIHTUU 
Matti Lankila Torniosta aloittaa vuoden alusta pestin uutena puheenjohtajana.  Hallituksen jäse-
nissä ei tullut muutoksia. 

 
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET AJANTASALLE 
Syksyn kokouksissa tulee taas toimija vaihdoksia ja uusien yhteystietojen päivittäminen on 
ajankohtaista. Vinkkinä taas kyläyhdisyksille; ottakaa yhdistyksellenne oma sähköpostiosoite  
(esim. xxkyläyhdistys@gmail.com), jonka käyttöoikeus voi olla useammalla henkilöllä, silloin 
tiedonkulku jatkuu katkeamatta, vaikka puheenjohtaja vaihtuu.    
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