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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – Helmikuu 2018

Vietämme 20v juhlavuotta!
Ohjelmallinen Vuosikokous la 24.3.2018 klo 10
Mönnin kylätalo, Mönnintie 87, 81230 Kontiolahti
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n Vuosikokous pidetään tänä vuonna Mönnin
kylätalolla. Samalla juhlistamme yhdistyksemme 20-vuotista toimintaa!
Kokouksessa käsitellään vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan yhdistyksen
hallitus. Kokousedustajien ilmoittautuminen kokouksen alussa.
Ohjelmassa myös Kahden Teatterin (Tohmajärvi) esittämä katkelma
Maiju Lassilan näytelmästä Kun lesket lempivät sekä Mikko Westmanin
Kylänraitti-tutkimuksen esittelyä!
klo 9.30 Kahvitarjoilu
klo 10 Vuosikokous: kokousmateriaalit paikan päältä
klo 12 Mikko Westman Kylänraitti-tutkimus
klo 12.40 Kahden Teatteri Kun lesket lempivät -katkelma näytelmästä

Sisältö:
Yhdistyksen Vuosikokous
Jäsenedut ja jäsenmaksulomake
Jäsenkyselyn tulokset: Kyliltä

Tervetuloa runsain joukoin!

kuuluu!

Nyt kannattaa myös liittyä jäseneksi:

AVOT! Kylissä on voimaa-

Jäsenetuina mm.
▪ KYLÄKAIKU-tiedote
▪ Koulutusta
▪ Neuvontaa
▪ Verkostoyhteistyötä
▪ Tapahtumia
▪ Vertaistoimintaa
▪ Kyläsuunnitteluapua
▪ Mitä Sinä kaipaisit kylätoimintanne tueksi? Ideat tervetulleita!

haastekampanjan tulokset
Vuoden Kylä -kilpailu lähestyy
Avoimet Kylät 9.6.2018
Yhteystiedot
Liperin Leipäpäivät

Liity nyt mukaan Pohjois-Karjalan Kylät
-yhdistyksen toimintaan!
Juuri teidän yhdistyksenne on tärkeää olla mukana,
sillä yhdessä olemme enemmän. Yhdessä voimme kehittää toimintaamme, jakaa kokemuksiamme ja osaamistamme. Liitteenä Jäsenmaksulomake.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea ja kehittää maakunnallista ja paikallista kylä- ja asukastoimintaa sekä
edistää yhteistyötä maaseudun yhdistysten ja muiden yhteisöjen välillä toiminta-alueellaan. Tämän lisäksi yhdistyksen
tarkoituksena on edistää kylien henkistä hyvinvointia ja omaleimaisuutta sekä elinkeinotoiminnan yleisiä edellytyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Pohjois-Karjalan Kylät ry
▪ toimii maakunnallisena kylätoiminnan edunvalvojana
▪ tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
▪ toimii yhteistyössä kylätoiminnan paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten järjestöjen, muiden järjestöjen ja
viranomaisten kanssa kylien elämänlaadun edistämiseksi
▪ järjestää toimintamahdollisuuksia paikallis-, alue- ja maakunnantason kylätoiminnalle
▪ tukee kylätoimintaan osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen omatoimisuutta
▪ harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
▪ järjestää jäsenille ja ulkopuolisille suunnattua virike-, opastus-, neuvonta – ja koulutustoimintaa
▪ järjestää maakunnalliset kylätoimintapäivät

Jäsenkyselyn tuloksia: Kyliltä kuului!
Kiitokset kaikille kyselyymme vastanneille!
Teimme jäsenkyselyn joulukuussa 2017 ja kartoitimme jäsenten ja kyläyhdistysten kokemuksia, toiveita ja tarpeita
toimintaamme liittyen. Vastauksia saimme 58 kpl ja niihin oli paneuduttu. Tässä pääasioita kyselyn vastauksista. Tarkemmat tiedot tulevat nettisivuillemme. Otamme huomioon kyselyn tulokset toimintaamme kehitettäessä.
Tärkeimpinä Pohjois-Karjalan Kylät ry:n tehtävinä nähtiin: tiedotus- ja viestintä (69%), kyläsuunnitelmissa avustaminen,
vaikuttaminen ja yhteistyön lisääminen kuntiin ja maakuntatasolla. Lisäksi kaivataan neuvontaa yhdistystoimintaan sekä
yhteisten tapahtumien järjestämisapua. Myös koulutusten järjestäminen koettiin tärkeäksi. Neuvontaa ja tukea kaivattaisiin mm. hanketoimintaan, kyläsuunnitelmien tekemiseen, asukkaiden aktivointiin ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.
Uusien toimijoiden mukaan saaminen ja motivointi koettiin tärkeäksi. Tiedotus- ja markkinointi sekä varainhankintaasiat nousivat myös esille. Koulutusta toivottiin mm. yhteistyöstä ja yhteisöllisyyden kehittämisestä sekä ikäihmisten
tietokoneiden käytöstä. Saimme myös paljon arvokkaita vastauksia kysymykseemme, mitä toivoisitte meiltä. Tässä muutamia poimintoja: ”Mukana kulkemista”, ”Yhtä aktiivista otetta kuin nytkin”, ”Aktiivista tiedottamista”, ”Voisitte toimia
kaikkien kylien äänitorvena maakunnallisiin päättäjiin päin”. Näkyvyyttä ja esilletuloa kaivattaisiin lisää. Saimme myös
kannustusta: ”Jaksamista vaativassa ja todella tarpeellisessa työssä!”.
Jatkamme vastausten analysointia ja aiomme tiivistää yhteyttä kylätoimijoihin mm. lisäämällä tiedotusta ja näkyvyyttä. Uusiin hankeajatuksiinkin
liittyen olemme yhteydessä. Kiitokset vielä kaikille vastanneille ja muistakaa, että yhteydessä voi olla asiassa jos toisessakin, olemme Teitä varten!
yhteistyöterveisin Johanna, kyläasiamies

AVOT! KYLISSÄ ON VOIMAA HAASTEKAMPANJAN 1.OSA ON RATKENNUT: Uskalin kyläyhdistys voitti tämän osan. Onnittelumme!
AVOT Siun sote –hanke (Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla) aktivoi Pohjois-Karjalan kyliä ikäihmisten
asialle haastekampanjalla (1. osa), jonka tavoitteena oli saada kyläyhdistykset ideoimaan keinoja aktivoida kylillä asuvia
ikäihmisiä osallistumaan kylätapahtumiin. Haastekampanja kuuluu osaksi maakunnassa toteutettavaa hallituksen kärkihanketta, Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O). Pohjois-Karjalan Kylät ry
oli mukana kampanjan tiedottamisessa.
Haastekampanjan 1.osan voitti Uskalin kyläyhdistys. Palkittu tapahtuma on matalan kynnyksen tapahtumasarja, jonka
idea on sovellettavissa muille toimijoille. Uskalin kyläyhdistys on järjestänyt jo vuosien ajan menon toisen kunnan alueella tapahtuvaan ohjattuun vesijumppaan kimppakyydein. Allasjumpan jälkeen kahvitellaan yhdessä, lauletaan ja nauretaan sekä käydään kaupasta tarvittavat ruokaostokset. Osallistujaporukka koostuu pääosin eläkeläisistä, vanhimmat
osallistujat ovat yli 80-vuotiaita. Kyseessä on jo pitkään jatkunut perinne, ja kävijäporukka on sitoutunutta. Tieto yhteisestä toiminnasta siirtyy osallistujilta kyläläisille, ja uusia osallistujia otetaan mukaan toimintaan kaiken aikaa. Tapahtuman järjestelyissä on kuvauksen mukaan riittävä määrä toimijoita.
Haastekampanjaan tuli kiitettävästi tapahtumaehdotuksia. Erityismaininnan
saa Karelia Folk ry:n ”Musiikki vieköön kylillä” pihakaraokekiertue. Karaoke
toteutetaan kylässä asuvan ikäihmisen pihapiirissä, ja tapahtuman tarjoilut
toteutetaan nyyttikestiperiaatteella. Pihaan muodostuu ”pop up” ulkoilmaravintola. Muita tapahtumaehdotuksia tuli sekä kesä- että talvitapahtumista,
joihin kylän ikäihmisille tarjotaan ilmainen kuljetus, ja paikalle kutsutaan niin
kotona asuvat kuin lähellä palvelukodissa asuvat ikäihmiset. Joissakin tapahtumissa on tarkoitus kartoittaa, kuinka kyläyhdistys voi olla mukana ikäihmisten
arjen apuna.
Kiitämme kaikkia haastekampanjaan osallistujia ja haastamme jatkamaan ikäihmisten aktivointia kampanjan 2. osassa.
Haastamme kyläyhdistykset toteuttamaan tapahtuman, johon saatte kylällänne asuvat ikäihmiset mukaan. Tapahtuma
tulee toteuttaa siten, että lyhyt kuvaus toteutuneesta tapahtumasta lähetetään 30.6.2018 mennessä. Sähköpostissa
kuvataan lyhyesti, millaisesta tapahtumasta on ollut kyse, kuinka paljon ikäihmisiä osallistui tapahtumaan, millaista palautetta he tapahtumasta antoivat ja miten ikäihmisten aktivointi mukaan onnistui. Ilmoittakaa myös, minkä tapahtuman yhteydessä haluatte lunastaa haastekampanjan kahvituspalkinnon. Vastaukset voi lähettää sähköpostilla
katja.sorjonen@karelia.fi, 30.6.2018 mennessä.
Kirjoittajat Katja Sorjonen ja Anneli Muona, Karelia amk

Kyläkaiku-lehden liitteenä Jäsenmaksulomake
Kun maksatte Jäsenmaksun 2018, merkitkää viestiin yhdistyksenne nimi. Ja jos viime vuoden jäsenmaksu on jäänyt maksamatta, niin voitte hoitaa sen tässä samalla, laittakaa silloin tietoihin, että kyseessä on 2017 ja 2018 jäsenmaksut.
Meillä voi olla henkilö-, yhdistys- tai kuntajäsenenä. Lisätiedot maksulomakkeessa.

Lämpimästi Tervetuloa mukaan toimintaamme sekä uudet että vanhat jäsenet!
Joko olet käynyt tutustumassa www.kylat.fi -sivuillamme ja tykkäämässä
Pohjois-Karjalan Iloiset Kylät- Facebook -sivuamme? Kannattaa seurata niitä, sillä
tiedotamme niiden kautta toiminnastamme. https://www.facebook.com/Pohjois-Karjalan-Iloiset-Kylät156954071008790/

Vuoden Kylän 2018 haku käynnistyy!
Pohjois-Karjalan vuoden kylä 2018 ja kylätoimija ovat jälleen haussa. Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on
löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.
Vuoden kylän valintaraadissa on mukana myös Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Ohjeet löytyvät Kylätieto Pohjois-Karjalan sivuilta www.kylat.fi > Vuoden kylä. Hakemus tulee jättää viimeistään 6.4.2018 mennessä osoitteella: pkkylat@kylat.fi
Ehdota vuoden kylätoimijaa 2018
Toivomme myös esityksiä Pohjois-Karjalan vuoden kylätoimijaksi.
Kyseessä voi olla henkilö tai joku kylätoiminnan hyväksi toiminut yhteisö. Vapaamuotoiset esitykset perusteluineen tulee tehdä viimeistään 31.5.2018 mennessä osoitteella: pkkylat@kylat.fi

Avoimet Kylät 9.6.2018 toimintapäivä lähestyy!
Nyt on aika suunnitella, millaista ohjelmaa on luvassa valtakunnallisessa Avoimet Kylät 2018 päivänä. Yhtenä
ideana toteutukselle on esitetty, että olisiko kyliin mahdollista tutustua tänä vuonna pyöräilyn merkeissä. Jos
kylänne innostuu aiheesta, olkaa yhteydessä. Sivuiltamme löydätte lisätietoa Avoimet Kylät päivästä. Ilmoittakaa mukaan tapahtumanne riittävän ajoissa, niin että tiedot ehtivät mukaan tiedotukseemme. Viime
vuonna oli mukana huikeat 32 kylää maakunnastamme 😊 Lisätietoja tulossa!

Maakuntapäivä 25.8.2018 Ilolla yhdessä! Lisätietoja tulossa.
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n hallitus v. 2017/18
Pj. Taisto Volotinen, Ilomantsi
volotinen.taisto1@gmail.com

Maare Laakkonen, Kitee
maare.laakkonen@jetina.fi

Vpj. Erkki Martikainen, Joensuu
erkki.martikainen@msl.fi

Heikki Laukkanen, Outokumpu
hessu944@gmail.com

Raija Albert, Liperi
raija@albert.in

Antero Lehikoinen, Joensuu
antero.lehikoinen@joensuu-leder.net

Teemu Jaatinen, Tohmajärvi
teemu_jiitinen@luukku.com

Hannele Pyykkö, Lieksa
hannele.pyykko@lieksa.fi

Alina Koponen, Juuka
alina.koponen@juuka.fi

Jaana Parkkinen, Liperi
jaana.parkkinen@liperi.fi

Toiminnanjohtaja-kyläasiamies Johanna Junno p. 044 2940 800
Kauppakatu 23 b A 8, 80100 JOENSUU johanna.junno@kylat.fi
www.kylat.fi
Facebook: Pohjois-Karjalan Iloiset Kylät

