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Avoimet kylät -päivänä 9.6. yli 500 kylää ympäri Suomen kutsuu kylään  
Lapissa on mukana 58 tapahtumaa 55 eri kylässä.  
Valtakunnallinen tapahtumapäivä osoittaa, ettei kylä ole suljettu maaseutuyhteisö vaan avointa yh-
dessä tekemistä ympäri Suomen. Yhteisöt ovat kylien vahvuus. 
Viettäkää hauska päivä kylillä, jos ette ole itse mukana tapahtumassa niin vierailkaa naapuriky-
lässä tai vaikka vähän kauempanakin. 
Lisätietoja Avoimet Kylät päivästä ja kylien tapahtumista löytyy:  
http://lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_ovet 
 
Kyläillään! Valtakunnallinen kaikille avoin kirjoituskilpailu kyläilemisestä. 
Kirjoituskilpailu kyläilemisestä kutsuu jakamaan unohtumattomat kyläilymuistot ja -kokemukset. 
Vierailut ystävien kodissa tai mökillä ovat tärkeä osa monen suomalaisen elämää. Kyläillään suku-
laisissa, naapureissa, ystävillä tai vieraillaan hoitokodissa.  
Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kirjoituksen 1.11.2018–28.2.2019 välisenä aikana ja palkinto-
summa on 8000 €. Lisätietoja ja ohjeet: https://bit.ly/2saal0e. 
 
Tehdään yhdessä Lapin järjestöt näkyväksi 
Lapissa toteutetaan vuoden 2018 aikana ensimmäinen maakunnallinen järjestökysely. Kysely 
on tarkoitettu kaikille Lapissa toimiville järjestöille, yhdistyksille ja seuroille toiminnan sisällöstä, 
kohderyhmästä tai toiminta-alueesta riippumatta. 
Järjestökyselyn perusajatuksena on muodostaa mahdollisimman kattava yleiskuva Lapin järjestö-
kentästä sekä tehdä näkyväksi ja tunnetuksi Lapissa toimivien järjestöjen arvokas toiminta Lapin 
asukkaiden hyväksi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään monipuolisesti järjestötoiminnan markkinoin-
nissa ja kehittämisessä,  
kuntien ja maakunnan päätöksenteossa ja palveluohjauksessa sekä järjestöjen vaikuttamistyössä. 
Lisätietoja ja kyselylomake: https://www.lappilaiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/yhteistyota-ja-vai-
kuttamista/maakunnallinen-jarjestokysely/ 
 
Kylien yhteystietorekisteri ja tietosuoja-asetus 
Uuden tietosuoja-asetuksen myötä on tullut taas esille sähköpostilistojen ajantasaisuus. 
Asetuksen mukaan henkilötietorekisteriin lisättyihin tietoihin pitää olla suostumus ja tietojen pitää 
olla ajantasalla.  
Päivitän meidän yhteystietorekisteriä ja poistan sieltä virheellisiä/vanhentuneita osoitteita. Toivon, 
että käytte nettisivuillamme päivittämässä yhteystietonne ja samalla annatte suostumuksen yh-
teystietorekisteriin lisäämiseen. http://www.lappilaisetkylat.fi/ yhteystietolomake. 
Suosittelen myös, että kyläyhdistykset laittaisivat oman sähköpostiosoitteen,  
esim. kylä.kyläyhdistys@gmail.com. 
Tämä helpottaa teitä itseänne, kun ei tarvitse muuttaa yhteystietoja aina puheenjohtajan vaihdut-
tua ja myös meitä rekisterinpitäjiä, kun näissä ei ole henkilökohtaisia tietoja. 
 
Kylätoimintapäivien satoa voitte käydä katsomassa osoitteessa:  
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylätoimintapäivät_1 
 
 
 
Hyvää alkavaa kesää ja kyläilkää!!!!!!!!!!!! 
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