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Lapin kylätoimintapäivien ilmoittautuminen on avattu
Kylätoimintapäivät pidetään Sallatunturin tuvilla 27. – 28.11. 2021 teemalla maallemuutto ja monipaikkaisuus. Päivien ohjelma ja lisätiedot löytyy nettisivuiltamme: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylätoimintapäivät_2020

Turvallisuuswebinaari 8.10.2021 klo 12-16
Tule kuulolle Suomen Kylien webinaariin, jossa kun turvallisuusalan valtakunnalliset nimet kokoontuvat keskustelemaan kokonaisturvallisuudesta ja sen toteutumisesta kylä- ja kuntatasolla.
Lisätiedot: https://suomenkylat.fi/kylaturvallisuus-2025/
Ilmoittautumiset: https://forms.office.com/r/AvRWhaUdKd

Suomen kylät ry järjestää koulutusta kylätoimijoille
Canvan perusteet - Tee helposti kylällesi mainokset ja esitteet! 28.10.2021 klo 18:00. Ilmoittautuminen: https://bit.ly/3BP2kjR
Teams tutuksi -peruskoulutus 11.11.2021 klo 18:00. Ilmoittautuminen: https://bit.ly/2YmoM5c

Maaseutuparlamentti 2021 netissä ja monipaikkaisesti 28 - 30.9. 2021
Suomen suurin ideafestivaali on moniäänisen maaseutukeskustelun huipputapahtuma ja yhdistää
ihmisiä kylistä ja kaupungeista. Tule mukaan ideoimaan ja kehittämään parempaa tulevaisuutta
kylääsi, kuntaasi ja koko maahan. Tapahtumaa luotsaa upea juontajapari Inari Fernández ja Christoffer Strandberg. Ilmoittaudu mukaan: https://www.maaseutuparlamentti.fi/

Virtuaaliset etäkyläkahvit 21.9.2021 klo 18-20
Mukana mm. Aina valmis kyläradio, jonka toiminta keskittyy Lapin maakunnan alueelle. Tavoitteena on avustaa ja neuvoa kylien ja syrjäseutujen asukkaita ja yhteisöjä poikkeusoloihin ja viestintään liittyvissä asioissa. Kyläradio on yksi ratkaisu kyläturvallisuuden lisäämiseen poikkeusoloissa. Se toimii varajärjestelmänä viestintään, vaikka sähköt olisivat poikki ja matkapuhelinverkot
mykistyneet. Tule siis kuulolle Ilmoittautumislinkki tulee nettisivuillemme: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Etäkyläkahvit

Lapin maa- ja kotitalousnaiset etsii Vuoden Maisematekoa.
Lapissa etsitään jälleen Vuoden Maisematekoa! Tänä vuonna etsitään tekoja, jotka tekevät Lapista entistä paremman paikan elää eli pieniä suuria tekoja luonnon hyväksi. Oletko sinä tehnyt tai
suunnittelet tekeväsi jotain hyvää? Vielä syyskuun ajan ehtii mukaan kilpailuun, joten ilmoittaudu
nyt! https://bit.ly/3ys5Qyf

Korona-avustus seurantaloja ylläpitäville yhteisöille 2021
Avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitäville yhteisöille ja säätiöille, joiden toiminta on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi ajalla 1.4.-31.12.2021. Avustus on tarkoitettu talojen ylläpitokustannusten kattamiseen. Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: https://bit.ly/38IATvl

Vinkki vitonen
Kannattaa käydä tutustumassa Sirkka-Liisa Peterin väitöstutkimukseen ”Eteenpäin vie elämisen
taito” Lappilaisen kyläyhteisön oppimisen voimavaroja etsimässä.
https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/64806
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