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VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ –KILPAILU ON AVATTU!!!
Nyt on taas haussa vuoden lappilainen kylä.
Hakemukset vuoden lappilainen kylä 2016 kilpailuun on jätettävä 31.7.2016 mennessä.
Kilpailun käytännön organisoinnista vastaa Lappilaiset Kylät ry yhteistyökumppaninaan Lapin
Osuuspankit. Lisätietoja ja kilpailulomake: http://lappilaisetkylat.fi/fi/Vuoden_lappilainen_kylä
AVOIMET KYLÄT -PÄIVÄ JÄRJESTETÄÄN 11.6.2016.
Pop up -tyyliin toteutettu Avoimet Kylät saa sadoissa kylissä tapahtumaan vielä enemmän kuin
normiarkena. Poikkea kesäkuun toisena lauantaina lähikylillä tai bongaa uusi tuttavuus – olet lämpimästi tervetullut kylään! Kylien tapahtumiin voit tutustua tarkemmin nettisivuillamme:
http://lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_ovet
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 kaikkien kyläyhdistysten jäsenrekisterit kuntoon vuoden 2016 aikana. Osallistukaa kampanjaan ja
haastakaa haluamanne kylä mukaan. http://lappilaisetkylat.fi/fi/Kyläyhdistyksen_perustaminen
LAPIN KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT
Kylätoimintapäiviä vietetään tänä vuonna Pyhätunturilla. Merkkaa siis päivät 8-9.10. kalenteriin ja
seuraa tiedottamista: http://lappilaisetkylat.fi/fi/Kylätoimintapäivät
JÄRJESTÖFOORUMI
Rovaniemellä 10.-11.6.2016 järjestettävä Lapin maakunnallinen Järjestöfoorumi kokoaa yhteen eri
toimijat tarkastelemaan Lapin tulevaisuutta ja muuttuvia rakenteita sekä pohtimaan järjestökentän
osaamista ja vaikuttamista.
Järjestöfoorumin järjestävät Lapin liitto, Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta ja Lapin
sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Ilmoittautuminen ja lisätietoa: www.lappilaiset.fi.
ILMIANNA MIELENKIINTOINEN KYLÄ
Tervetuloa kylään sivusto etsii facebookissa mielenkiintoista kylää.
Kävitkö idyllisessä, modernissa, kauniissa, ystävällisessä tai elämää kuhisevassa kylässä? Vai
asutko peräti sellaisessa? Kerro kylän nimi ja sen erityislaatu matkailijan kannalta ja laita kuvakin
mukaan. www.facebook.com/tervetuloakylaan/
Voit tehdä esityksen myös sähköpostilla: viestinta@entra.fi.
KULTTUURIYMPÄRISTÖALAN VAPAAEHTOISTYÖSTÄ VALTAKUNNALLINEN SELVITYS
Suomen Kotiseutuliitto tekee valtakunnallisen selvityksen kulttuuriympäristön parissa tehtävästä
vapaaehtoistyöstä.
Yhdistyksille ja kansalaisille suunnatulla kyselyllä selvitetään nyt ensimmäistä kertaa laajasti toiminnan kattavuutta ja laatua. Selvitys tuo esiin myös mahdolliset tuki-, tieto- ja koulutustarpeet.
Vastaa kyselyyn täällä: http://www.kotiseutuliitto.fi/kulttuuriymparistokysely
KYLÄVERKKO RAKENTAMINEN LAPISSA JATKUU
Myönteisen päätöksen rahoituksesta on saaneet hankkeet; Kuitua Tornion eteläisille kylille ja
Tiedon virtaa tunturista- Kyläverkko Äkäslompoloon.
Lisätietoja kyläverkoista Kuitua pohjoiseen hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmänen.
seppo.alatormanen@kktm.fi
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