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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje

Ympäristöasiat ovat tärkeä
kestoaihe kylätoiminnassa
Joka keväinen harmin aihe ovat tienpenkoista paljastuvat roskat. Varsinkin valtateiden varret näyttävät olevan yleinen
roskis, jonne tölkit ja pakkaukset lentävät
surutta auton ikkunasta!
Kyläyhdistykset ovat vuosikymmeniä pyrkineet hoitamaan ongelmaa, mutta siinäkin on tullut vastaan monta
mutkaa. Liikennemäärät ovat kasvaneet ja samaan aikaan tielaitoksen ja kuntien resurssit ovat jatkuvasti pienentyneet. Myös turvallisuusmääräykset ovat jatkuvasti
tiukentuneet.
Vuosi sitten nousi kohu, kun levisi käsitys, että kaikilta roskien kerääjiltä
vaaditaan tietyökoulutus. Viimeisten tulkintojen mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan koulutus vaaditaan ainoastaan niiltä toimijoilta, joilta
Destia erityisesti tilaa tien ylläpitoon liittyviä töitä.

Kuva: Sixten Johansson

Kehittämisen tärkeät linkit

Vapaaehtoiset kyläläiset voivat siis edelleen kerätä vapaasti roskia.

www.kylat.fi

Turvallisuusasioita ei kuitenkaan pidä unohtaa! Roskien keräyksen ajankohta kannattaa valita huolella hiljaisen liikenteen aikaan. Ja tietenkin
kerääjien huomioliivit ja hyvä työn organisointi pienentävät riskejä.

www.maakaista.fi
www.msl-ita.fi

Parasta olisi, jos keräyskampanja toteutettaisiin kunnan johdolla samoihin aikoihin kaikilla tärkeillä väylillä. Samalla varmistuu myös roskien pois
kuljettaminen. Outokumpu on hyvä esimerkki tällaisesta mallikkaasta keruutoiminnan organisoinnista.
--Tällä hetkellä on vireillä myös monta tärkeää ympäristöaiheista hanketta.
MSL:n juuri starttaama Kohti vähähiilisiä kyliä -hanke, Vaara-Karjalan
Vesakot veks -teemahanke, erilaiset uusien energiamuotojen kehittämishankkeet jne. osuvat erinomaisesti tähän hetkeen.

www.jelli.fi

Tässä numerossa


Lähivuosina tulemmekin varmasti näkemään monia hyviä paikallisyhteisöjä hyödyttäviä ympäristöinnovaatioita. Kylätoimijoiden kannattaa siis
olla ennakkoluulottomasti mukana uusien kestävämpien ratkaisujen etsinnässä.




Kylien kannattaa myös noteerata käynnissä oleva Vuoden maisemanhoitoteko 2016 -kilpailu. Kilpailukutsu tulee tämän kyläkirjeen mukana.



Tuomo Eronen, kyläasiamies

Ympäristöasiat ovat tärkeä
kylätoiminnan teema
Tapahtumia ja toimintaa
Kysely KYLÄTIETO PohjoisKarjalan toimivuudesta
Kylätietojen ylläpitäjiä
etsitään

Tapahtumia ja toimintaa kylille!
Muistutus!
Avoimet Kylät 2016 päivä 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
13.5.2016 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
____________________________________________________________________

Yhdistysten Vapaapäivä 7.6.2016
JAKE-hanke toteuttaa 7.6. klo 8.30–15.00 kaikille avoimen järjestöjen verkostopäivän. Paikka: Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15, Temple of Challenge
Teemana on tällä kertaa vapaaehtoistoiminta ja siksi tilaisuudella on hauska nimikin:
Vapaapäivä. Edellisen kerran kokoonnuimme yhdistysten Viestintäpäivään, johon osallistui 80 henkilöä.
Vapaapäivästä saat uusia ideoita, näkemystä ja työtapoja vapaaehtoistoiminnan, kansalaistoiminnan ja pop up -tapahtumien tekemiseen, yhdistyksissä ja niiden ulkopuolella. Mukana kouluttamassa on Ravintolapäivän perustaja Timo Santala.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.jake-hanke.fi
____________________________________________________________________

Lokaali 2016 – Valtakunnalliset kyläpäivät pidetään
Päijät-Hämeessä Heinolassa 10.-11.9.2016
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille maaseudun ja kylien toimijoille sekä paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneille. Viikonlopun aikana päijäthämäläinen kyläelämä esittäytyy
monien tapahtumien ja retkikohteiden avulla. Lokaalissa julkistetaan Valtakunnallinen
vuoden kylä 2016.
Ohjelma valmistuu kevään 2016 aikana. Infoa tämän vuoden Lokaaliin liittyen löydät
tapahtuman facebook -sivuilta: www.facebook.com/lokaalitapahtuma
_____________________________________________________________________

Kyläpäällikkökoulutus II 2016
Seuraava kyläpäällikkökoulutus järjestetään lauantaina 8.10.2016 Tikkalassa
Tohmajärvellä (Tikkalan seurantalo). Kyläpäällikkökoulutus perehdyttää yhdistystoiminnan perusteisiin sekä antaa vinkkejä kylä- ja yhdistystoiminnan tueksi.
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 30.9. mennessä Tanja Airaksiselle: tanja.airaksinen@kylat.fi
tai 050 409 5454.
Koulutuksen järjestää Pohjois-Karjalan Kylät ry yhteistyössä Suomen Kylätoiminta
ry:n, Maaseudun Sivistysliiton ja Keskitientuki -säätiön kanssa

KYLÄTIETO Pohjois-Karjala
-verkkopalvelua koskeva kysely
Hyvät kylä- ja asukasyhdistystoimijat
Pohjoiskarjalaisen kylätoiminnan tueksi on koottu Kylätieto PohjoisKarjala -verkkopalvelu. Sivusto löytyy osoitteesta: www.kylat.fi Tämä
sivusto on ollut olemassa nykyisessä ulkoasussaan noin vuoden ajan.
Kylat.fi-sivusto esittelee maakunnan kyliä ja asukasyhdistyksiä ja tiedottaa kylätoiminnan ajankohtaisista asioista.

Kylätieto-osiosta voi hakea ja tarkastella Pohjois-Karjalan alueella
sijaitsevia kyliä ja niiden toimintaa

Kylätuki-osiosta löytyy lisäksi erilaisia julkaisuja ja tärkeitä linkkejä tukemaan kylätoimintaa
Tavoitteenamme on tuoda sivuston kyläesittelyt ja palvelut myös kuntien
nettisivuille.

Vastaa kyselyyn!
Haluamme nyt koota käyttäjien kokemuksia sivujen onnistumisesta ja
käytettävyydestä, jotta verkkopalvelusta voidaan rakentaa mahdollisimman monia tahoja palveleva.
Olemme lähettäneet kylätoimijoille sähköpostikyselyn, johon toivomme vastauksianne. Kysely on kuitenkin täysin avoin kaikille
käyttäjille ja vastauslinkki löytyy myös osoitteesta:

Pohjois-Karjalan
Kylät ry:n hallitus
v. 2016/17
Pj. Taisto Volotinen, Ilomantsi
volotinen.taisto1@gmail.com
Vpj. Erkki Martikainen, Joensuu
erkki.martikainen@joenkylat.fi
Raija Albert, Liperi

www.kylat.fi > Kuukauden kylävinkki

raija@albert.in

Vastaa kyselyymme ja kerro mielipiteesi sivustosta! Otamme ilolla
vastaan kaiken palautteen koskien sivuston rakennetta, sisältöä ja mahdollisia uusia toimintoja.

Teemu Jaatinen, Tohmajärvi
teemu_jiitinen@luukku.com
Alina Koponen, Juuka
alina.koponen@juuka.fi

Lisätietoja kyselystä: tanja.airaksinen@kylat.fi

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

2. kuulutus kylien ”webmastereille” !

Tule päivittämään oman kyläsi
tietoja suoraan Kylätietoon!

Ota yhteyttä!

Kokoamme aktiivisista kylien verkkosivujen päivittäjistä
ja kylänörteistä kahta erilaista testiryhmää. Kylillä on
niiden kautta mahdollisuus päivittää omia kylätietoja
suoraan KYLÄTIETO Pohjois-Karjala -sivustolle.

Soita meille tai tule käymään,
kun tarvitset lisätietoja
kylätoiminnasta ja kylien
kehittämisestä.

Ryhmä 1. Oman kylän laajojen tietojen ylläpito ja Kylätiedon
jatkokehittäminen

Toimisto:
Kauppakatu 23 b A 8
80100 Joensuu



erilaiset yhteystiedot, yhteyshenkilöt



kyläkuvaukset ja kuvagalleria



kyläsuunnitelman perustietojen kokoaminen

info@kylat.fi

Ryhmä 2. Kyläturvallisuussuunnitelman kokoaminen suoraan
Kylätietoalustaan


kyläturvallisuussuunnitelman perustietojen kokoaminen



tärkeiden yhteystietojen päivitykset



linkitykset kylien pelastusryhmätoimintaan



kyläturvallisuussuunnitelman tulostaminen ja jakaminen
KYLÄTIEDOSSA

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

kylat.fi
jake-hanke.fi

Molempiin ryhmiin mahtuu 10-15 henkilöä.

Jos asia kiinnostaa, ota reippaasti yhteyttä!
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 2016: 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!

