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    Lappilaiset Kylät ry:n sähköinen kyläkirje   4/2021 
 

  

Kyläkysely 

Lappilaiset Kylät ry pitää tärkeänä, että kyläyhdistykset pääsevät vaikuttamaan toiminnan kehittä-
miseen. Uuden rahoituskauden alkaessa on hyvä suunnitella kehittämistoimenpiteitä ja mahdol-
lista hanketta tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä lyhyellä kyselyllä kartoitamme kylien tarpeita ja 
on hyvin tärkeää, että saamme mahdollisimman laajasti tietoa niistä. 
Vastaajien kesken arvotaan 1hengen osallistuminen lapin kylätoimintapäiville 27-28.11.2021  
Sallatunturille. Kyselyyn tästä linkistä:  https://forms.office.com/r/z1fQnut9tt 

Avoimet Kylät -päivä 

Avoimet Kylät -päivä toteutetaan verkkotapahtumana. Tapahtumassa kylät saavat esitellä vetovoi-
matekijöitään verkossa. Kylä voi julkaista Avoimet Kylät -päivänä esimerkiksi aiemmin kuvattuja 
videoita, vanhoja kuvia kuvagalleriana tai esimerkiksi kylähistoriikin, ulkoilureittejään ja retkikohtei-
taan. Ilmoittautuminen 26.5. mennessä. 
Lisätietoja linkistä:  http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_Kylät_-päivä 

Avoimet Kylät sisältöinfo kylille ja kunnille 
Suomen Kylät järjestää 20.5. klo 16.-16.30 lyhyen infotilaisuuden liittyen kesän Avoimet Kylät -päi-
vään! Nyt mennään tapahtuman toteutukseen ja ideointiin! Miksi kylän tai kunnan kannattaa lähteä 
mukaan Avoimet Kylät tapahtumaan? Miksi päivään osallistuminen on tänä vuonna tehty kylille ja 
kunnille näin helpoksi? Ilmoittautumislinkki: https://urly.fi/234Q 

Canvan perusteet kylätoimijoille 

Suomen Kylät ry järjestää canva taitto-ohjelma koulutuksen kylätoimijoille 17.5.2021 
Ilmoittautuminen 14.5. mennessä: https://urly.fi/238z 

Laajakaistatarpeita kartoitetaan Lapissa 
Lapin kunnat ja kaupungit kartoittavat kotitalouksien, mökkiläisten ja yrittäjien nettiyhteyksien nyky-
tilaa ja valokuitutarpeita. Sähköisiin kyselyihin vastaamalla voi vaikuttaa laajakaistayhteyksien ra-
kentamiseen sekä siihen, miten kunnat edistävät laajakaistarakentamista alueillaan. Linkit laaja-
kaistakyselyihin löytyvät Kuitua kuntiin -hankkeen verkkosivuilta: 
Kuitua kuntiin – Lapin kuntien laajakaistarakentamisen kehittämishanke – Lapin liitto 

Lapin kylätoimintapäivät 

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

Maalleasumaan.fi -sivusto on avattu! 

Suomen Kylien uutta maalleasumaan.fi sivustoa rakennetaan kovaa vauhtia ja sivustolle kerä-
tään linkkejä uusia asukkaita etsivien kylien sivuille sekä tarinoita maallemuutosta. Sivustoa kehi-
tetään ja täydennetään kuluvan vuoden aikana, joten kaikki ideat ja mielenkiintoiset linkit ovat 
myös tervetulleita! Pirauta tai laita sähköpostia! Puh. 045 3410384 johanna.niilivuo@suomenky-
lat.fi 
 

Tilaa Suomen Kylät ry:n uutiskirje:  

 https://suomenkylat.fi/ajankohtaista/uutiskirje/ 
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