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Tavataan kylillä –hanke  
Lapin Martat, Tornion 4h 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/ 
 
Kylätoimintapäivät pidetään 18-9.5.2019  
Ensivuonna juhlitaan yhdistyksemme 30 -vuotis juhlia Levillä. Seminaari pidetään Levi Summitissa 
ja majoitus Hotelli Panoramassa. Sunnuntaina vieraillaan vuoden 2018 lappilaisessa kylässä Ke-
lontekemässä. Pistäkäähän päivät jo kalenteriin ja seuratkaa ohjelman kehittymistä sivuillamme: 
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/kylätoimintapäivät_2019 
 
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 ajan tasalla.  
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. 
 
Tehdään yhdessä Lapin järjestöt näkyväksi 
Vielä ehtii vastata maakunnalliseen järjestökyselyyn.  
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/ 
 
Suomen älykkäin kylä –kilpailu  
Määräaikaan kilpailuun haki 32 kylää, joista neljä on Lapista. Toivotamme onnea ja menestystä 
kisaan Paakkola, Lehtojärvi, Rautiosaari ja Pyhän kylä. 
Lisätietoja kilpailun etenemisestä: https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/uuti-
set/uutisarkisto2/uutiset-2018/suomen-alykkaimmaksi-haluaa-nyt-32-kylaa/ 
 
Lapin ELY-keskus järjestää hankekoulutuksen 7.-8.11.2018 Pyhällä luontokeskus Naavassa. 
Hankekoulutuksen tarkoituksena on kehittää maaseudun toimijoiden hankeosaamista. Hankekou-
lutuksessa on luvassa vinkkejä, ohjeita ja vertaistukea hanketoimijoille. 
Hankekoulutus on ilmainen, mutta majoituksesta ja ruokailuista aiheutuvista kuluista jokainen vas-
taa itse. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: https://bit.ly/2IfEQtH 
 
 


