Lappilaiset Kylät ry:n sähköinen kyläkirje 1/2022
Vuoden Lappilainen kyläkilpailu
Nyt haetaan jälleen vuoden Lappilaista kylää. Kilpailuaikaa on 28.2.2022 asti.
Onko teidän kylällänne tekemisen meininki? Natiseeko kylänne rajat liitoksistaan talkootyön määrästä?
Onko kylänne kehittäminen teille sydämen asia? Suuntaatteko ajatuksenne kohti tulevaisuutta? Rakennatteko yhteistyöllä viihtyisää kylää?
Vuoden Lappilainen kylä valinnalla halutaan nostaa esille kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta sekä saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta.
Lisätietoja: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Vuoden_lappilainen_kylä

Ylpeydellä kylästä - somehaastekampanja
Suomen Kylät ry haastaa sinut kertomaan mikä asia itsellesi tärkeässä paikassa saa sinut kokemaan ylpeyttä? Löytyykö kylästä sinun sielunmaisemasi? Mikä on parasta sinun kylälläsi?
Voit joko vastata saamaasi haasteeseen tai laittaa uuden haasteen käyntiin tekemällä somejulkaisun aiheesta #Ylpeydelläkylästä, eli mitä haluat nostaa esille omasta tai muusta itsellesi tärkeästä kylästä tai korttelista. Julkaisu voi olla kuvia, tekstiä tai molempia yhdessä. Kampanjan pääkanavia ovat Facebook ja Instagram. Ylpeydellä kylästä-kampanjan tekstiilituotteita voit ostaa Painotalo TK:n verkkokaupasta.
Saatavilla paidat ja hupparit myös kylän omalla nimellä.
Lisätietoja: https://suomenkylat.fi/ylpeydellakylasta/

Avoimet Kylät -päivän infotilaisuudet
Avoimet Kylät -päivä tulee jälleen kesäkuun toisena lauantaina. Suomen Kylät tarjoaa infotilaisuuksia pitkin
kevättä ja tässä tulee ensimmäinen!
Kaikille kylille avoin Avoimet kylät 2022-infotilaisuus järjestetään 2.2.2022 kello 18–19.00 etäyhteyksien
kautta Teams-alustalla. Tapahtuma on maksuton ja tarkoitettu Avoimet Kylät -päivään osallistuville kylille.
Mitä Avoimet Kylät 2022 -päivä pitää sisällään? Miten osallistun päivään ja miten ilmoittaudun mukaan?
Millaista koulutusta ja materiaalia on saatavilla? Jaetaan ideoita ja kokemuksia.
Ilmoittaudu 31.1. mennessä tämän linkin kautta: https://forms.office.com/r/6a8ZjBDja1

Työpaja etätyöpisteiden kehittäjille
Kiinnostaako kyläänne etätyöpisteen kehittäminen? Lappilaiset Kylät ry on mukana etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina hankkeessa ja nyt teidänkin on mahdollista saada vinkkejä ja neuvontaa etätyöpisteiden kehittämiseen. 15.2. Klo 10–12 järjestetään teamsilla työpaja; etätyötilan perustamisen perustiedot ja
vinkkejä toiminnan kehittämiseen. Jos haluatte mukaan ilmoittautukaa kyläasimiehelle 1.2. mennessä.
Lisätietoja hankkeesta kyläasiamieheltä.

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 mahdollisimman kattava jäsenpohja koko maakunnan alueelta.
Tarkemmin jäsenasioista voit lukea nettisivuiltamme, josta löytyy myös jäsenhakemuslomake.
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Jäsenyys
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