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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – kesäkuu 2020

Erilainen tapahtumien kesä
Kesä on normaalisti kyläelämän parasta aikaa, kun kylät täyttyvät ihmisistä ja tapahtumista. Tämä kesä tulee varmasti jäämään kaikkien mieliin, poikkeuksellisuutensa vuoksi.
Osa kylistä on ilmoittanut jo peruneensa kesän tapahtumat, mutta monessa kylässä varmasti vielä mietitään, mitä ja miten tapahtumia voidaan järjestää. Tämän kertaisessa Kyläkaiusta löytyy linkki aluehallintoviranomaisen ohjeisiin kesän tapahtumien suhteen.
Jotkin tapahtumat, kuten tulevana viikonloppuna tapahtuva Avoimet kylät -päivä on siirretty verkkoon. Verkossa kylien onkin helppo saada näkyvyyttä pienellä vaivalla ja vähällä rahalla. Pohjois-Karjalan Kylät aloittaa kesän aikana pysyvän kampanjan, jossa tuodaan esiin erilaisten verkkomateriaalien avulla viikoittain jokin maakunnan kylä. Toivon,
että kylät osallistuvat aktiivisesti mukaan kampanjaan!
Etäyhteydet pelaavat
Uskon, että etäyhteydet ovat tulleet jäädäkseen. Olen kohdannut kevään aikana ilahduttavan monia kyläläisiä etäyhteyksien avulla. On hienoa, että etäyhteys-menetelmät on
otettu käyttöön niin ennakkoluulottomasti. Jos tuntuu, että kaipaatte apua etäyhteyksien
kanssa, otattehan yhteyttä. Tästä Kyläkaiusta löytyy myös linkkejä opasvideoihin, joilla
neuvotaan Teams-sovelluksen käyttöä. Yhteydenpidon ei tarvitse katketa kesälläkään!
Muutoksia henkilökunnassa
Oma taipaleeni kyläasiamiehenä katkeaa hetkeksi, sillä jään elokuun alkupuolella äitiyslomalle - pieni kyläaktiivin alku syntyy syyskuussa. Äitiysvapaani ajaksi kyläasiamiehen
työn ottaa haltuun Erkki Martikainen, joka on varmasti tuttu teille monelle Maaseudun
Sivistysliitosta. Erkki jatkaa myös osa-aikaisesti työtään MSL:ssä.
Kesä- ja heinäkuun minut tavoittaa normaalisti ja elokuun alusta Erkki ottaa homman
haltuun. Erkin tavoitat äitiyslomani aikana vanhasta tutusta puhelinnumerosta ja sähköpostista, jotka löydät tämän Kyläkaiun loppupuolelta.
Aurinkoa ja lämpöä jokaisen kesään!

Kyläasiamies Anna-Maria Hämäläinen

Avoimet kylät verkossa- päivä
13.6.2020
Valtakunnallinen Avoimet kylät -päivä toteutetaan tänä
vuonna verkossa lauantaina 13.6.2020. Päivään osallistuu 13
kylää Pohjois-Karjalasta 18 eri julkaisulla. Valtakunnallisesti
mukana on yli 500 kylää! Päivässä esitellään muun muassa
videoita ja kuvia kyliltä, kylähistoriikin lyhennelmä ja useita
kyläreittejä. Pääset tutustumaan kylien tuottamiin sisältöihin
Suomen kartalta, joka ilmestyy 13.6.2020 Avoimien kylien verkkosivuille!

Viikon kylä -kampanja käynnistyy
Pohjois-Karjalan Kylät ry käynnistää kesän 2020 aikana pitkän ja ehkäpä pysyvänkin
kampanjan, jonka aikana tuodaan esille jokainen pohjoiskarjalainen kylä tai kylärypäs.
Kyliä tuodaan esiin pääsääntöisesti verkossa, somekanavilla, mutta mukaan kampanjaan kutsutaan myös kunnat ja paikallismediat.
Kerran viikossa esille tuotava Viikon kylä voi luoda päivään omaa materiaalia ja lähettää
ne kyläasiamiehelle.
Asiasta tiedotetaan lisää kesän aikana!

Kesätapahtumat poikkeusoloissa
Monessa kylässä on pähkäilty, miten perinteiset kesätapahtumat tulisi tänä poikkeuskesänä järjestää. Itä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut ohjeen yleisötilaisuuksien
järjestämisestä.
Jos teillä on suunnitteilla jokin tapahtuma, tulee teidän lukea tuo ohjeistus huolellisesti!

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n vuosikokous
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 19.9.2020
klo 13 Tuupovaarassa. Ennen kokousta on luvassa ohjelmaa ja tarjoiluja. Varsinainen
kokouskutsu lähetetään myöhemmin, mutta varaathan päivän jo kalenteriisi!

Opastusta Teamsin käyttöön
Mikä ihmeen Teams? Teams on Microsoftin työkalu, jolla
voidaan järjestää helposti niin sanottuja videopalavereja.
Teamsin välityksellä voit tavata yhdellä kerralla jopa 200
ihmisitä, omalta kotikoneeltasi tai mobiililaitteeltasi käsin.
Sovelluksesta on olemassa maksullinen ja ilmainen versio.
Maksullista versiota käyttävät voivat luoda linkin, jonka
kautta videopalaveriin liitytään. Ilmaista verkkosovellusta
voivat käyttää kaikki, kenelle .linkki on lähetetty.
Pohjois-Karjalan Kylät ry on käyttänyt kevään aikana
Teams-sovellusta muun muassa virtuaalisten kyläiltojen
järjestämiseen.
Maaseudun Sivistysliitto on julkaissut Teamsista opasvideoita. Videot löytyvät MSL:n
YouTube-kanavalta.
Video on melko pitkä, 45 min, mutta se on jaettu kolmeen osaan, joten halutessaan voi
katsoa vain tietyn osan.
1. Kokouksen osallistujan toiminnot kohtaan 10.16
2. Kokouksen järjestäjän toiminnot kohdassa 10.16 - 28.07
3. Teamsin muita toimintoja: tiimeissä työskentely, tiedostojen luominen ja keskustelut
kohdassa 28.07 - 45.02
Videota saa mielellään jakaa eteenpäin paikallisille toimijoille. Samalla kanavalla ovat
myös lyhyet kokoukseen liittymisen opasvideot.
Teams-kokoukseen liittyminen tietokoneella
Teams-kokoukseen liittyminen mobiililaitteella

Vuoden maisemateko – Niityn lumo
Maa- ja kotitalousnaiset järjestää vuoden maisemateko -kilpailun jo kuudetta kertaa,
tänä vuonna teemalla Niityn lumo. Kilpailu kannustaa hoitamaan ja edistämään erilaisten niittyjen monimuotoisuutta.
Suomessa elävistä eliölajeista joka kymmenes on uhattuna. Jotta lajien väheneminen
saadaan pysäytettyä, tarvitaan luonnon monimuotoisuutta tukevia tekoja. Joka neljäs
kaikista Suomessa elävistä uhanalaisista lajeista elää niityllä tai muulla perinnebiotoopilla. Viimeisen 70 vuoden aikana Suomesta on hävinnyt 90 prosenttia perinnebiotoopeista eli niityistä, kedoista, hakamaista ja metsälaitumista. Samalla on hävinnyt osa
suomalaista kulttuurihistoriaa, kaunista maalaismaisemaa ja luonnon monimuotoisuutta.
Kaikki niityt kelpaavat
Maisemateko on teko, joka nostaa esille paikallisia luonnon monimuotoisuus- ja kulttuuriympäristöarvoja. Maisemateko lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä
tuleville sukupolville kestävällä tavalla.
Niityn lumo -teemaa voi toteuttaa vapaasti. Hoidettava niitty voi olla esimerkiksi
•
•
•
•

pitkän laidun- ja niittohistorian aikaansaama edustava perinnebiotooppi,
pihanurmesta kehitetty tai luontaisesti kehittynyt pihaniitty,
tienvarren monilajinen piennar tai
monimuotoiseksi kehittynyt entinen pelto.

Kohde voi olla pieni tai laaja. Keskeistä on, että lajisto on monipuolinen, aluetta hoidetaan ja kehitetään aktiivisesti.
Kilpailuun osallistuminen
Lisätietoja kilpailusta sekä sähköisen osallistumislomakkeen löytyy osoitteesta
www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko
Maakuntien voittajat kilpailevat valtakunnallisesta maisematekotunnustuksesta. Kilpailuaika päättyy 30.9.2020.
Voit ottaa myös yhteyttä Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijaan
Pohjois-Karjalassa: Päivi Jokinen paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa.

Save the date
Ratkaisuja maaseudun jätehuollon ja kierrätyksen haasteisiin seminaari 24.9.2020
EU:n asettamien kunnianhimoisten yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii toimenpiteitä myös maaseudulla. Tämän seminaarin tarkoituksena on ideoida yhdessä ratkaisuja maaseudun jätehuoltopalveluiden ja kierrätysmahdollisuuksien
kehittämiseen. Seminaarissa kuullaan maaseudun jätehuollon haasteista, ratkaisuista ja
saadaan tilannekuva jätelainsäädännön uudistumisen mahdollisista vaikutuksista maaseudulla. Tavoitteena on keskustella maaseudun jätehuollon ja kierrätyksen nykytilasta
ja tulevaisuudesta sekä kehittää paikkaperustaisia, yhteisöllisiä ja ennakkoluulottomia
ratkaisuja, jotka auttavat kierrätystavoitteiden saavuttamista ja samalla tukevat maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä ja kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamista.
Seminaari järjestetään Nurmeksessa Hyvärilän kartanohotellissa. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etänä ja tarvittaessa se voidaan siirtää pidettäväksi verkossa. Ohjelma
alkaa noin klo 12 ja tilaisuus on maksuton. Tarkempi ohjelma julkistetaan myöhemmin
ja ilmoittautuminen avautuu elokuussa.
Merkitsethän tilaisuuden jo kalenteriisi ja vinkkaat muille asiasta kiinnostuneille!
Alustava ohjelma löytyy täältä
Tilaisuuden järjestävät Circwaste – Kohti kiertotaloutta ja WasteLess Karelias -hankkeet yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa.

Pelastusryhmien yhteystiedot
Pohjois-Karjalassa toimii monta pelastusryhmää, jotka tekevät tärkeää työtä poikkeusolojen ja erilaisten luonnonmullistusten aikana. Olemme koonneet pelastusryhmien
yhteyshenkilöjen tietoja yhteen ja niitä voi tarvittaessa kysyä kyläasiamieheltä.

Yhteystiedot
Pohjois-Karjalan Kylät ry
Kauppakatu 35, 80100 Joensuu
pkkylat@kylat.fi
044 2940 800
kylat.fi
Olemme myös Facebookissa!

Muistutus! Jäsenmaksu 2020
Moni kylä onkin jo maksanut jäsenmaksunsa, mutta tässä vielä muistutus vuoden 2020
jäsenmaksusta.
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n jäsenmaksua kerätään kalenterivuosittain, vaikka toimintavuosi onkin vuosikokousten välinen aika. Pohjois-Karjalan Kylät ry:n hallitus on päättänyt
kerätä vuoden 2020 jäsenmaksut hallituksen esityksen nojalla, vaikka maksuja ei ole
vahvistettu vielä yleisessä vuosikokouksessa.
Jäsenedut 2020/21
▪ Kyläasiamiehen palvelut (mm. kylätoimintaan liittyvä neuvonta ja tilaisuudet jäsenyhteisöille)
▪ Suomen kylät ry:n yhteisöjen lakimiespalvelut (maksuton alkuneuvonta, 1h)
▪ Kylätoiminnan ansiomerkit (kultaiset/Suomen Kylät ry, hopeiset/Pohjois-Karjalan
Kylät ry)
▪ Maaseudun Sivistysliiton opintotoiminnan rahallinen tuki: kurssit, luennot ja opintoryhmät
▪ Kyläkaiku-tiedote
▪ Sekä lisäksi tapahtumia, koulutusta, verkostoyhteistyötä ym.
▪

Jäsenmaksut vuonna 2020
▪ Henkilöjäsenet 10 euroa
▪ Yhdistys- ja muut yhteisöjäsenet 25 euroa
▪ Kuntajäsenet 100 euroa
▪ Kannatusjäsenet vähintään jäsenmaksun suuruinen summa
Saajan
tilinumero
Saaja

FI47 5770 0520 1243 45
Pohjois-Karjalan Kylät ry

TILISIIRTO
Jäsenmaksu vuodelta
2020
Viesti maksun saajalle:
Kirjoita maksun saajan
viestiin selkeä jäsenen/yhteisön nimi ja
osoite!

Maksaja
Allekirjoitus
Tililtä
n:ro

_______________________________

Eräpäivä

EUR

Hyvää kesää jokaiseen kylään!

