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Meidän turvallinen kylä –koulutus 
Uusivuosi aloitetaan kyläturvallisuuden merkeissä. 
Kaikille kylille ja yhteisöille avoin Meidän turvallinen kylä – omatoimisen varautumisen ja palotur-
vallisuuden koulutuspäivä rakentuu paloturvallisuudesta ja omatoimisesta varautumisesta arjen 
häiriötilanteisiin. Lisäksi koulutuksessa pohditaan kylien yleistä hyvinvointia ja yhteistä vastuuta 
oman kylän hyvinvoinnin edistämisessä. 
16.1.2016 Tolosen Pirtillä, Ivalossa. ilmoittautuminen ja lisätietoja linkistä: 
https://koulutus.spek.fi/Default.aspx?tabid=70&id=3524 
20.2.2016 Juoksengin nuorisotalolla, Pellossa. Ilmoittautuminen ja lisätietoja linkistä: 
https://koulutus.spek.fi/Default.aspx?tabid=70&id=3568 
 
Avoimet Kylät päivää vietetään 11.6.2016 ja mukaan toivotaan mahdollisimman monta kylää. 
 
Suomen Kylätoiminta ry:n uudeksi puheenjohtajaksi vuodesta 2016 alkaen, on valittu  
Leader Joutsenten reitti ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne.  
 
Joudumme murheeksemme välittämään myös suru-uutisen. Sytyn pitkäaikainen puheenjohtaja, 
professori Eero Uusitalo on menehtynyt kotonaan Perniössä lauantaina 5.12.2015. 
 
Kuukauden kylä – kerro kylästäsi kuvin ja sanoin 
Lappilaiset Kylät ry haluaa tuoda esille kyliä ja niiden toimintaa. Nettisivuillamme julkaistaan 
kuukauden kylä. Näin saatte ilmaista mainosta kylällenne: 
Lähettäkää meille tarinoita kylästä ja sen toiminnasta kuvien kera, osoitteeseen: 
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi ja julkaisemme ne sekä nettisivuilla, että facebookissa. 
 
Lapin verkostopäivät 3-4.2.2016 Levillä, Hotelli Hullu Porossa 
Haluatko olla mukana tekemässä biotalouden tulevaisuutta? Tule laittamaan askelmerkkisi 
biotalouden kehittämispolulle. Varaa aika kalenteriin – tarkempia tietoja tulossa. 
Kutsu löytyy täältä: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Ohjelmakausi_2014-2020. 
Lisätiedot Lapin ELY-keskuksesta: 
Heino Vasara, puh. 0295 039 689 tai Eija Harju, puh. 0295 037 042 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
 

Jäsenrekisteri 
Uuden vuoden alkaessa kyläyhdistykset voisivat tehdä uudenvuodenlupauksen ja panna  
jäsenrekisterinsä kuntoon ja ajan tasalle. Lisätietoja ja apua saa kyläasiamieheltä, tai nettisivuil-
tamme: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kyl%C3%A4yhdistyksen_perustaminen 

 

Kynäniekat hakusessa 
Oletko innokas kirjoittaja, onko sinulla mielipiteitä kylätoiminnasta, sykkiikö ruonosuonesi? Silloin 
juuri sinä olet etsimämme henkilö. Lappilaiset Kylät ry:n nettisivuille avattavassa blogisivustossa 
halutaan julkaista kyläläisten kirjoituksia.  Voit lähettää tekstisi sähköpostilla 
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi 
 
Toimisto on suljettu kyläasiamiehen joululoman ajan 18.12.2015 - 3.1.2016.  
 
Lappilaiset Kylät ry kiittää kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä, sekä toivottaa teille kaikille oikein 
Hyvää ja Rauhallista Joulua ja menestystä Uudelle Vuodelle! 
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