Lappilaiset Kylät ry:n sähköinen kyläkirje 2/2021
Kyläkahvit etänä
Kun väki vähenee, ei pidot aina parane. Kylien yhdistyksiin ei löydy enää tekijöitä.
Kuulostaako tutulta? Voisiko kylien yhdistysten toimintaa yhdistää?
Miten se tapahtuu ja mitä tulee ottaa huomioon? Tätä mietitään seuraavilla kyläkahveilla. Mukaan
pääsee nettisivuilta löytyvästä linkistä. http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Etäkyläkahvit

Avoimet Kylät -tapahtuma
Tapahtuman järjestelyt ovat käynnissä. Tapahtuma järjestetään lauantaina 12. kesäkuuta 2021.
Toivotamme jälleen kaikki kylät tervetulleeksi mukaan. Pääsääntöisesti tapahtuma järjestetään
verkossa, mutta korona tilanne huomioiden, voidaan pitää mahdollisesti myös fyysisiä tapahtumia.
Suomen Kylät järjestää Avoimet Kylät -tapahtumaan liittyvän avoimen ja maksuttoman koulutuksen, jossa käydään läpi tapahtuman markkinointia. Miten viestit tapahtumasta kyläläisille? Missä
tapahtumaa kannattaa markkinoida? Riittääkö pelkkä somepostaus aiheesta? Samalla käydään
läpi kylän yleistä digiviestintää. Näistä lisätietoa ja koulutukseen ilmoittautuminen nettisivuilla:
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_Kylät_-päivä

Kylätoiminnan lukuja ja tietoja tarvitaan
Muistattehan, että kylätoiminnan Indikaattoritiedot toimitetaan 12.2. mennessä. (Kylätoiminnan
vapaaehtoistyön määrä, kyläsuunnitelmat ja Kylätoiminnassa työllistettyjen pitkäaikaistyöttömien
määrä). Tietojen saaminen on erittäin tärkeää, sillä kyseiset indikaattoriluvut ovat keskeisiä kylätoiminnan valtionavun myöntöperusteita.
Voitte vastata kysymyksiin joko sähköpostilla tai sähköisesti. Tarkempaa tietoa ja linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy nettisivuilta: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylät

Suomen Kylät ry palkkasi kaksi uutta työntekijää
Järjestö haluaa panostaa maallemuuton näkyvyyteen ja ruohonjuuritason digikoulutukseen.
Helmikuun alussa on aloittanut maallemuuttoasiamies Johanna Niilivuo ja viestintäverkostokoordinaattori Anuliina Frantti. Lisätietoja: https://urly.fi/1UVz

Paikallisen kehittämisen ohjelma
Suomen Kylien uusi paikallisen kehittämisen ohjelma on nyt julkaistu.
Paikallisuudella paremmaksi -ohjelma on viides Suomen Kylät ry:n paikallisen kehittämisen ohjelma. Se kattaa toimintavuodet 2021–2024. Kannattaa käydä tutustumassa: https://urly.fi/1UVD

Lappilaiset Kylät ry:n kevätkokous
Kevätkokous pidetään 29.4.2021 klo 16.00 Rovaniemellä. Kokoukseen voi osallistua voi myös
etänä. Laittakaahan päivämäärä jo kalenteriin.

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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