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Maakunnalliset Teams- koulutukset 

Maakunnalliset Teams-koulutusillat alkavat huhtikuussa ja jatkuvat koko loppuvuoden. Lapin kou-
lutus aika on suunniteltu pidettäväksi ti 20.4. klo 18–19.30. Laittakaa aika jo kalenteriin. Asiasta 
tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.  
Koulutuksiin ovat lämpimästi tervetulleita kaikki maakuntien kylä- ja korttelitoiminnassa mukana 
olevat toimijat. 

Kylälle asumaan illat 

Kylälle asumaan -illat kutsuvat tutustumaan etänä kyliin, jotka etsivät uusia asukkaita!  
Illan aikana 3–4 kylää samalta maantieteelliseltä alueelta (esim. Pohjois-Suomi) pääsee kerto-
maan muuttamisesta / vapaa-ajan asumisesta kiinnostuneille katsojille kylästään asuinpaikkana 
kuvin, videoin ja omin sanoin.  
Olisiko kyläsi kiinnostunut osallistumaan Kylälle asumaan -iltaan? 
Kylälle asumaan -illat käynnistyvät huhtikuussa. Iltoja on aluksi sovittu 4, joiden jälkeen iltojen jär-
jestämistä ilman muuta jatketaan, mikäli kiinnostuneita kyliä ja yleisöä löytyy. 
Ilmoittaudu tämän linkin kautta kyläsi kiinnostuksesta osallistua Kylälle asumaan iltaan.  

Lapin haitalliset vieraskasvit haltuun webinaari 

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan haitallisista vieraslajeista, niiden torjunnasta 
sekä kylien vieraskasvilajitilanteen kartoittamista.  
Webinaariin ilmoittaudutaan lomakkeen avulla, jonka jälkeen lähetetään kutsu osallistujille 
Ilmoittautumislomake: https://forms.gle/hYaaSFh5KRGG9GnR7 
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Järjestäjänä Lapin maa- ja kotitalousnaiset. 

Avoimet Kylät -päivä 

Käytännössä Avoimet Kylät -päivä toteutetaan verkkotapahtumana. Tapahtumassa kylät saavat 
esitellä vetovoimatekijöitään verkossa. Kylä voi julkaista Avoimet Kylät -päivänä esimerkiksi aiem-
min kuvattuja videoita, vanhoja kuvia kuvagalleriana tai esimerkiksi kylähistoriikin, ulkoilureittejään 
ja retkikohteitaan. Kannustamme mukaan tapahtumaan kylien lisäksi kaikkia Suomen kuntia, jotka 
voivat markkinoida esimerkiksi kylien tontteja ja asuntoja. 
Lisätietoja linkistä:  http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_Kylät_-päivä 

Lapin kylätoimintapäivät 

Mikäli koronatilanne helpottaa, eikä kokoontumisrajoituksia ole syksyllä, pidetään kylätoimintapäi-
vät 27 - 28.11.2021 Salla tunturilla teemalla monipaikkaisuus ja maallemuutto. 

Yhdistyksen kokoukset korona aikana 

Avit ovat tehneet uuden tulkinnan, jonka mukaan kokoontumisrajoitukset eivät koske mm. yhdis-
tysten sääntömääräisiä vuosikokouksia. Kokousten terveysturvallisuus tulee kuitenkin pystyä tur-
vaamaan. Lisää asiasta: https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/5254363/Avi+Kokoontumisrajoitukset+ei-
vat+enaa+koske+yhtiokokouksia+ja+muita+vastaavia+kokouksia?fbclid=IwAR1kdUPMI6BoM-
gsjYRdc6mQH-ZTbE6UpSxs_xIi8qH8atNSQa-TFOE1QXUk 

Yhdistyksen yhteystiedot ajantasalle 

Jotta viestit tulevat perille, muistattehan ilmoittaa yhteystietojen muutokset. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefFJY9rbxsFA1hMDB-IRcfiifJy7dcKgLbUG-
xXIg0JbBFADA/viewform 
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