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Avoimet Kylät -tapahtuma, Vuoden lappilainen kylä, kyläpäivät
Aktiivikylien toiminta
kerää talkootunteja
aktiivista ja monenlaista toimintaa
Vireätä kylätoimintaa
Yhteistä voimaa
En ole tainnut aiemmin kuullakaan. Varmaankin jotain kylien aktivoimiseen 
tekevät. 
Lappilainen kyläyhdistys jossain lapissa.
Pirjo Riskilä
Lapin kylien kylätoiminnan kehittäminen.
Kyliä neuvova ja tukeva elin, joka tukee pieniä omatoimisia kyliä
Pyrkii aktivoimaan kylien toimintaa.
Sieltä saa, tieto, opastuista, neuvontaa.
Kylien tukeminen on hyvä. 
Lapin kylien puolestapuhuja

Mitä tulee mieleen Lappilaiset Kylät ry:stä
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Kuinka hyvin tunnette 
Lappilaiset Kylät ry:n toimintaa?
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Mikä vaihtoehdoista kuvaa 
Lappilaiset Kylät ry:tä ?
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uutiskirje sähköinen
media

paikallislehti maakuntalehti radio kylätilaisuus Muu:

Ystävä
Facebook
kylätoimintapäivät

Mistä saitte tietoa Lappilaiset Kylät ry:stä?
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Onko kylällänne/taustaorganisaatiollanne 
yhteistyötä Lappilaiset Kylät ry:n kanssa?
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Millaisena näette Lappilaiset Kylät ry:n roolin 
kylätoiminnassa?
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Miten Lappilaiset Kylät ry:n toimintaa 
tulisi tehostaa/muuttaa?
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1. Pienten kylien asukkaiden ikääntyminen ja nuorten muutto kaupunkeihin ongelmina.

2. Koska suuntaus on kylien omatoimisuuden lisäykseen, niin kuntaan tulisi saada yhteys. 
Sehän vähentää heidän velvollisuuksiaan, mutta ei poista kokonaan.

3. toimintaa painottuu länsilappiin ja ei sillä tavalla aktivoi muuta lappia, huono juttu

Vapaa sana



Vapaa sana
On valitettavaa että kaikessa vapaaehtoistoiminnassa mennään nykyään rahoitus, hanke, tuntien kerääminen 
edellä, unohdetaan todellinen yhdessä tekeminen ja siten yhteisöllisyyden rakentaminen. 
Yhdistyksistä on tullut kilpailijoita ja kyläläisistä pelin osia, tavoitteena "Hyöty", ei yhdessä tekemisen ilo.

Viestintää kyllä koulutetaan tai kokouskäytäntöjä tai miten haet rahoitusta, mutta samalla unohdetaan 
ihmisen / toisen aito kohtaaminen/ välittäminen. 
Nyt eletään aikaa jolloin kyläyhdistykset tulisi toimia kuten yritysten 
Ehdotan palaamista kylien yhteisöllisyyden kehittämiseen aidoista kyläläisten omista lähtökohdista eikä 
ulkopuolelta tuotuina hankkeina ja sen myötä kilpailuna ja kaikella ei toivotulla mausteella maustetulla 
sopalla jota hallinnoi joku siitä palkkarahansa tienaava yhteisö kylien kustannuksella, heidän 
talkootunneillaan. 
Hyvää kestää niin kauan kun hanke kestää, hankkeella rakennetaan usein jotain infraa ei yhteisöllisyyttä, ei 
yhdessä tekemistä. 
Kylätalot ovat keskellä kylää monessa kylässä käyttämättöminä rahareikinä, niitä pitäisi sitten esim. 
Lappilaisten kylien rahoituksella markkinoida, onkohan ihan loppuun asti mietittyä? 
En tiedä mikä Lappilaisten kylien perusajatus on- mutta toivoisin että se olisi välittäminen ja ihmiset edellä -
kyläläiset edellä, unohtamatta sitä, että kyläläisiä ovat kaikki kylien asukkaat vauvasta vaariin- työttömästä -
yrittäjään - kesäasukkaisiin. 
Yhdistyksemme on maksanut 10 vuoden ajan jäsenmaksuanne, saaden talkootyöilmoituslomakkeet. Ihan 
samat kaavakkeet jotka muut yhdistykset saavat maksamatta jäsenmaksua? 



Kuinka tärkeänä pidät seuraavia kylätoimintaan liittyviä asioita, 
joissa kylätoiminta voisi saada apua Lappilaiset Kylät ry:ltä
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Kuinka tärkeänä pidät seuraavia kylätoimintaan liittyviä asioita, 
joissa kylätoiminta voisi saada apua Lappilaiset Kylät ry:ltä
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Kuinka tärkeänä pidät seuraavia kylätoimintaan liittyviä asioita, 
joissa kylätoiminta voisi saada apua Lappilaiset Kylät ry:ltä
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1. Muistuttaisin , että yhdistystoimijat ovat vapaaehtoisia, kyläläisiä, äitejä, isiä, lapsia eivät 
hallitustoimijoita jotka on palkatta rekrytoitu tekemään hallitustyöskentelyä ja vastaamaan 
siten myös osasta yhteiskunnalle kuuluvista velvoitteista. 
Olen ollut mukana tässä vapaaehtoistyön rumbassa, toivoisin tehtävän aitoa tutkimusta 
siitä onko Lappilaisten kylien tarjoamat välineet lisänneet kylillä aitoa välittämistä / 
hyvinvointia. 
Olisiko syytä uudistaa toimintaa ruohonjuuritasolta arvioiden? 
On valitettavaa ollut saada seurata kuinka rahoitettujen hankkeiden jälkeen kylien oma 
toiminta on lamaantunut, pitäisi hakea jatkorahoitusta? 
Miksi ei osata arvostaa nykyään sitä mikä kyläläisille itselleen on arvokasta / riittävää / 
tarpeellista, se voi olla kyläläisen hymy, avun antaminen, tai vaikka kysymyksen 
esittäminen kasvokkain vaikka lenkillä " mitä sinulle tänään kuuluu"?

2. Pieni, mutta ehkä merkittävä aisa; voisiko kylien yhteisiin iltoihin järjestää lapsenvahdin. 
Ehkä tämä on liian toiveikasta, mutta ainakin teoriassa sa voisi mahdollistaa nuortenkin 
ihmisten osallistumisen.

3. Koskemattoman luonnon suojelu ja ilmastonmuutoksen torjunta



Haluamme, että kyläasiamies tulee kylään?
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Mitä oman kyläyhdistyksenne 
toiminta tarvitsee?
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Mistä seuraavista aiheista toivotte 
koulutusta kylätoimintanne tueksi?
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Kyläsuunnitelma?
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Millä tavoin Lappilaiset Kylät ry:n tiedotteet 
tavoittaisivat teidät parhaiten?
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Voisiko kyläyhdistyksenne nimetä viestintähenkilön, joka vastaanottaa 
viestit/tiedotteet ja ottaa vastuun että ne menevät perille myös niille kyläläisille, 

jotka eivät käytä yllä olevia kanavia?
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