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Vuoden Lappilainen kylä 2019 -kilpailu 
Vuoden Lappilainen kylä valinnalla halutaan nostaa esille kylien monipuolista toimintaa ja lisätä 
kylätoiminnan tunnettavuutta sekä saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta.  
Kilpailun käytännön organisoinnista vastaa Lappilaiset Kylät ry ja kilpailun yhteistyökumppanina on 
LähiTapiola Lappi.  
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä 28.2.2019 klo 15 mennessä sähköinen lomake:  
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Vuoden_lappilainen_kylä 
 
Avoimet kylät päivä 8.6.2019 
Tänä vuonna juhlistamme Lappilaiset Kylät ry:n ja maakunnallisen kylätoiminnan 30 -vuotis juhlaa 
ja sen kunniaksi toivomme mahdollisimman monen kylän lähtevän mukaan Avoimet Kylät päivään. 
Ilmoittautuminen on käynnissä nettisivuillamme: http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_ovet 
  
Kylätoimintapäivät pidetään 18-19.5.2019  
Yhdistyksemme 30 -vuotis juhlia vietetään Levillä. Seminaari pidetään Levi Summitissa ja majoitus 
Hotelli Panoramassa. Sunnuntaina vieraillaan vuoden 2018 lappilaisessa kylässä Kelonteke-
mässä. Pistäkäähän päivät jo kalenteriin ja seuratkaa ohjelman kehittymistä sivuillamme: 
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/kylätoimintapäivät_2019 
 
Kyläkysely 
Lappilaiset Kylät ry pyrkii kehittämään maakunnallista kylätoimintaa ja siihen liittyen on laadittu ky-
läkysely, jolla kartoitamme mm. yhdistyksemme toimintaa ja tunnettavuutta. Kysely on tarkoitettu 
kaikille kylätoimijoille ja sidosryhmille ja löytyy nettisivuiltamme: Kyselyyn vastaamalla pääsette 
vaikuttamaan maakunnallisen kylätoiminnan kehittämiseen. 
Kysely löytyy nettisivuiltamme: https://bit.ly/2FmMOlM 
 
Tavataan kylillä –hanke  
Lapin Martat ry, Tornion 4h- yhdistys ry ja Lappilaiset Kylät ry toteuttaa yhteistyössä kylähanketta 
Peräpohjolan Leader ry:n ja Outokaira tuottamhan ry:n alueilla.  
Hankkeen aikana järjestetään Tavataan kylillä -kyläiltoja, joiden aikana maistellaan ja valmistetaan 
yhdessä paikalliseen ruokaperinteeseen ja alueen asukkaiden erityisosaamiseen liittyviä ruokia ja 
tuotteita. Tarkoituksena on myös aloittaa yhteisen kylätapahtuman suunnittelu. 
lisätietoja: https://www.martat.fi/marttapiirit/lappi/tavataan-kylilla-hanke/ 
 
Eu:ssa on perustettu älykkäiden kylien verkosto!  
Verkoston tavoitteena on kylien ja kortteleiden älykkäiden käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen 
yli valtakunnanrajojen. Verkoston ensimmäinen tapaaminen saatiin Sastamalaan 5.-7.2. 
Tarkempaa tietoa löytyy: http://suomenkylat.fi/event/smart-village-network/ 
 
Valtakunnalliset kylätoimintapäivät - Lokaali 2019 
Valtakunnallinen paikalliskehittäjien tapaaminen, Lokaali 2019 -tapahtuma järjestetään  
23.-25.8.2019 Kauhavalla LSK Business Parkissa eli entisen lentosotakoulun alueella.  
Tapahtumalle on avattu sivut: https://lokaali2019.net/ 
 
Haussa hyviä ja toiminnallisia valokuvia kyliltä 
Lappilaiset Kylät ry teettää yhdistykselle roll –upit ja etsimme siihen hyviä, toiminnallisia kuvia ky-
liltä tai kylätapahtumista. Voitte laittaa kuvia kyläasiamiehelle sähköpostilla, jossa on myös tiedot 
valokuvaajasta, kylästä ja siitä, että kuvaa on lupa käyttää.   
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