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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje

Kylille on tarjolla erittäin
monipuolista tukea
Juuri nyt Pohjois-Karjalan kylissä tuntuu olevan
erittäin hyvä tekemisen pöhinä. Esimerkiksi PielisenKarjalan kyläpäällikköilloissa oli erinomainen
osanotto ja Leader-hankkeita on valmisteilla paljon.
Kehittämistukea verkostona
Pohjois-Karjalan maaseudunkehittäjät ovat jo kauan tehneet verkostoyhteistyötä, ja maakunnassa onkin poikkeuksellisen hyvä toimijaverkosto.
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n, MSL:n ja Leader-ryhmien ympärillä on myös
monia muita järjestöjä ja kehittämishankkeita, joiden resurssit auttavat
myös kylätoimijoita.
Tämä MAKE-verkostoksi ristitty toimijajoukko kokoontuu säännöllisesti
keskustelemaan kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta. Hyviä
esimerkkejä ovat mm. kyläpäällikköillat, kyläturvallisuustyö ja tiedottaminen. Erityisen tärkeää onkin juuri viestinnän yhteistyö, sillä koskaan tietoa ei ole liikaa tarjolla

Turvaa maaseudulle hankkeen ohjausryhmälle esiteltiin pelastuslaitoksen tiloja
ja toimintaa. Savusukeltaja Simo testissä, Ari mittaa suoritusta.

Kehittämisen tärkeät linkit

www.kylat.fi

Monia uusia mielenkiintoisia hankkeita alkanut ja
alkamassa
Uusimpia tärkeitä kylätoimintaa tukevia hankkeita ovat mm. pelastuslaitoksen ja MSL:n vetämä Turvaa maaseudulle-hanke, kestävän kehityksen
kyliä verkostoiva MSL:n 5E kylät -hanke ja valmisteilla oleva Pohjois-Karjalan Kylät ry:n maakunnan kylien palveluverkon esiselvityshanke. Tämän lisäksi käynnissä tai valmisteilla on kymmeniä Leader-hankkeita. Lisätietoja hankkeista löytyy toimijoiden verkkosivuilta.

KYLÄTIETO hyvä työkalu moneen asiaan
Jatkuvasti kehittyvä KYLÄTIETO Pohjois-Karjala -verkkopalvelu tarjoaa
myös koko ajan enemmän apua kylätoimintaan. Kyläkortista löytyvät jo
nyt kyläesittely, kylätaloesittely, tärkeät yhteystiedot ja pian myös kyläturvallisuusinfo. Suunnitteilla on myös kylien palveluiden tuominen kyläkorttiin. Lisäksi järjestelmä tukee jo nyt kyläsuunnittelua ja kyläturvallisuussuunnittelua (kts. ilmoitus takasivulla)
Pienenä vinkkinä voi mainita, että KYLÄTIEDON kyläesittelystä ja kylätaloesittelystä voi poimia helpon jaettavan nettilinkin, josta on hyötyä tiedottamisessa ja kylän markkinoinnissa. Myös kunnat saavat KYLÄTIEDON
kautta helpon tavan yhteystietojen ylläpitoon ja kunnan kylien esittelyyn.

Tuomo Eronen, kyläasiamies

www.maakaista.fi
www.msl-ita.fi
www.jelli.fi
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Toimintaa kylille
Pohjois-Karjalan Kylät
VUOSIKOKOUS
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mahdollisuus KYLÄTIEDON
ylläpitoon
Kyläpäällikkökoulutus
9.4.2016

Tapahtumia ja toimintaa kylille!
Kyläpäällikkökoulutukset 2016
Tervetuloa Kyläpäällikkökoulutukseen!
Lauantaina 9.4.2016 järjestetään Kyläpäällikkökoulutus Kylätoimintakeskus
Kukossa (Vuonislahdentie 184). Kyläpäällikkökoulutus perehdyttää yhdistystoiminnan
perusteisiin sekä antaa vinkkejä kylä- ja yhdistystoiminnan tueksi.

Tarkempi ohjelma
kyläkirjeessä!

Koulutus on suunnattu erityisesti hiljattain toimintaan mukaan tulleille kyläyhdistyksen
luottamus- ja toimihenkilöille, mutta toki kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Mukaan toivotaan kylätoimijoita ympäri Pohjois-Karjalaa. Kouluttajana päivässä toimii kyläasiamies Merja Kaija, Pohjois-Savon Kylät ry:stä. Koulutus on maksuton ja mukaan
mahtuu 20 koulutettavaa.
llmoittautumiset 31.3. mennessä Tanja Airaksiselle: tanja.airaksinen@kylat.fi
tai 050 409 5454. Ilmoita nimi, puhelin, sähköpostisi, kyläsi, toimenkuva kyläyhdistyksessä sekä mahdolliset ruokavaliot. Lisäksi jos sinulla on jokin aihe tai kysymys, johon
haluaisit koulutuksessa lisätietoja, kirjaa se jo mukaan ilmoittautumisviestiin. Mukaan
voi ottaa oman yhdistyksen säännöt, jos ne ovat helposti saatavilla.
Vastaava koulutuspäivä järjestetään myös syksyllä 2016 Pohjois-Karjalan
alueella. Koulutuksen järjestää Pohjois-Karjalan Kylät ry yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n, Maaseudun Sivistysliiton ja Keskitientuki -säätiön kanssa.

Muistutus!
Avoimet Kylät 2016 tapahtuma 11.6.2016
Vuonna 2016 jo perinteeksi muodostunut Avoimet Kylät -päivä järjestetään lauantaina 11.6.2016. Lisää infoa päivän järjestelystä löytyy keväällä Suomen Kylätoiminta ry:n sivuilta. Pohjois-Karjalan kylien ilmoittautumislomake löytyy jo nyt
osoitteesta www.kylat.fi > Avoimet Kylät 2016. Ilmoittautuminen tapahtumaan
9.5.2016 mennessä.
Kylien kannattaa jo hyvissä ajoin miettiä tapahtuman sisältö, joka voi olla täysin oman
kylän näköinen, mitään erityistä konseptia ei ole. Kokemus on osoittanut, että parhaiten vetävät kirpparit, näyttelyt ja ohjatut kyläretket.
Lisätietoja: tuomo.eronen@kylat.fi
______________________________________________________________

Muistutus!
Pohjois-Karjalan vuoden kylä 2016 haku käynnissä
Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto etsivät jälleen maakunnallista vuoden kylää. Esityksiä vuoden kyläksi voivat tehdä kylät itse, kunnat,
maaseututoimijat jne. Esitykset tulee tehdä nettisivuiltamme löytyvällä yksinkertaisella lomakkeelle. Esitystä voi täydentää 1-3 sivun täydentävällä kuvauksella.
Esitykset tulee tehdä 8.4.2016 mennessä postitse tai sähköpostitse lomakkeessa
ilmoitettuun osoitteeseen.
Vuoden kylän hakulomake löytyy osoitteesta:
kylat.fi > Vuoden kylä 2016.
Toivomme myös esityksiä vuoden kylätoimijaksi. Esitykset voivat olla vapaamuotoisia, tärkeää on vain, että niistä löytyvät hyvät perustelut ja henkilön lyhyt kylätoimintahistoria.
Esitykset sähköpostilla 25.4. mennessä: tuomo.eronen@kylat.fi

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n
VUOSIKOKOUS 2016
Lauantai 19.3.2016 klo 10:00 PuroMatti -kylätalo
Mattisenlahdentie 34 B, 80400 Ylämylly
Varsinainen kokous alkaa klo 12:30
Ohjelma
Klo 10

Kylätoiminnan tila -seminaari

Ennen kokousta pidämme pienen keskusteluseminaarin
kylätoiminnan tilasta, johon meitä johdattaa
Suomen Kylätoiminta ry:n uusi puheenjohtaja Petri Rinne

 Petri Rinteen alustus
 Keskustelu ja SYTY:n uuden puheenjohtajan
evästäminen
Klo 12

Kahvi ja suolainen välipala

 KYLÄTIETO Pohjois-Karjala info
Klo 12:30

VUOSIKOKOUS

Pohjois-Karjalan
Kylät ry:n hallitus
v. 2015/16
Pj. Taisto Volotinen, Ilomantsi
volotinen.taisto1@gmail.com
Vpj. Erkki Martikainen, Joensuu
erkki.martikainen@joenkylat.fi
Marjaana Aarnio

Kokouksessa käsitellään Pohjois-Karjalan Kylät ry:n sääntöjen
mukaiset vuosikokousasiat.

Raija Albert, Liperi

Vuoden 2015 toimintakertomus, tilinpäätös sekä vuoden 2016
toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys ovat jaossa kokouksessa.

Alina Koponen, Juuka

Ilmoittautuminen kokoukseen klo 12:00 alkaen.

raija@albert.in

alina.koponen@juuka.fi
Maare Laakkonen, Kitee
maare.laakkonen@jetina.fi

Tervetuloa tapaamaan SYTY:n puheenjohtaja Petri Rinnettä!

Heikki Laukkanen, Outokumpu
hessu944@gmail.com
Antero Lehikoinen, Joensuu
antero.lehikoinen@joensuu-leder.net
Hannele Pyykkö, Lieksa
hannele.pyykko@lieksa.fi

Kuulutus kylien ”webmastereille:

Ota yhteyttä!

Tule päivittämään oman kyläsi
tietoja suoraan KYLÄTIETOON!
Kokoamme aktiivisista kylien verkkosivujen päivittäjistä
ja kylänörteistä kahta erilaista testiryhmää. Kylillä on
sitä kautta mahdollisuus päivittää omia kylätietoja suoraan KYLÄTIETO Pohjois-Karjala -sivustolle.
Ryhmä 1. Oman kylän laajojen tietojen ylläpito ja KYLÄTIEDOn
jatkokehittäminen


erilaiset yhteystiedot, yhteyshenkilöt



kyläkuvaukset ja kuvagalleria



kyläsuunnitelman perustietojen kokoaminen

Soita meille tai tule käymään,
kun tarvitset lisätietoja
kylätoiminnasta ja kylien
kehittämisestä.
Toimisto:
Kauppakatu 23 b A 8
80100 Joensuu

info@kylat.fi

Kyläasiamies:
Tuomo Eronen
+358 400 379225
tuomo.eronen@kylat.fi

Ryhmä 2. Kyläturvallisuussuunnitelman kokoaminen suoraan
Kylätietoalustaan


kyläturvallisuussuunnitelman perustietojen kokoaminen



tärkeiden yhteystietojen päivitykset



linkitykset kylien pelastusryhmätoimintaan



kyläturvallisuussuunnitelman tulostaminen ja jakaminen
KYLÄTIEDOSSA

kylat.fi
jake-hanke.fi

Tietojen ylläpito ei ole vaikeaa ja jokainen voi tehdä sitä oman aikataulun mukaan. Perehdytämme ryhmän jäsenet joko lähiohjauksena tai tarvittaessa myös etänä. Jokainen ryhmäläinen saa omaan kylään rajatut käyttäjätunnukset Kylätietoalustaan.
Molempiin ryhmiin mahtuu 10-15 henkilöä.

Jos asia kiinnostaa, ota reippaasti yhteyttä!
Nopeat elävät 
Lisätietoja: tuomo.eronen@kylat.fi, p. 0400 379225 ja
tanja.airaksinen@kylat.fi

www.kylat.fi

Liity nyt yhdistys- tai henkilöjäseneksi!
Pohjois-Karjalan Kylät ry on maakunnallinen kylätoimintayhdistys, joka pyrkii monin tavoin edistämään
kylien kehittämistyötä ja kylätoiminnan näkyvyyttä maakunnassa. Pohjois-Karjalan Kylät ry on keskeinen osa
maakunnan maaseudunkehittäjäverkostoa.
Jäsenmaksu 2015/16: 10 €/henkilöjäsen ja 25 €/yhdistysjäsen
Pankkitili: FI47 5770 05201 24345
Lisää tietoa jäseneduista ja jäsenmaksuista löydät: www.kylat.fi > liity jäseneksi.
HUOM! Ilmoittakaa uudet yhteystietonne ja erityisesti sähköposti nettisivulla olevan lomakkeen kautta!

