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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – elokuu 2020

Uuden kyläasiamiehen terveiset
Hei kylille!
Olen Erkki Martikainen ja olen kyläasiamiehenä Anne-Maria Hämäläisen äitiysloman
ajan. Toimin myös osa-aikaisesti kyläkehittäjänä Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestössä. Asun Nivan kylässä ja olen mukana alueeni kylätoiminnassa, sekä
Joensuun Kylät ry:n sihteerinä.
Olen työskennellyt erilaissa kylähankkeissa, joita ovat toteuttaneet Joensuun Kylät ry ja
MSL viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Mielestäni kylätoiminta on maakunnassamme varsin vireää
muun järjestötoiminnan ohella. Kylät tekevät paikallisesti merkittävää työtä, jota Pohjois-Karjalan Kylät ry haluaa olla tukemassa käytettävissä olevin voimavaroin.
Erilaisten hankkeiden avulla voidaan lisätä kiinnostusta kylätoimintaan ja tuoda maaseudun mahdollisuuksia esille niin
asuin kuin yritystoiminnan näkövinkkelistä. Maaseudulla kylissä ja taajamissa on hyvä elää tulevaisuudessakin.
Onnittelut Saarivaaraan Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja PohjoisKarjalan maakuntaliiton myöntämästä kunniamaininnasta
Vuoden kylä -kilpailussa.

Kyläasiamies Erkki Martikainen

Viikon kylä -kampanja käynnistyy
Pohjois-Karjalan Kylät ry aloittaa verkkosivuillaan ja somekanavillaan toteutettavan Viikon kylä -kampanjan, jonka aikana nostetaan esiin viikoittain jokin pohjoiskarjalainen
kylä. Kampanjan ideana on saada kylille näkyvyyttä ja nostetta, hyvässä hengessä!

Viikon kylä -nostojen tekoon olemme saaneet vahvistusta kahdesta sisällöntuottajasta,
Samuli Longista ja Jonna Nupposesta. Samuli ja Jonna työskentelevät Pohjois-Karjalan
Kylät ry:n leivissä osa-aikaisesti marraskuun loppuun asti.
Viikon kylä -nostoissa tuodaan joka viikko esiin jokin Pohjois-Karjalan kylä, sen ihmiset,
rakennukset, erikoisuudet ja tarinat. Somekaksikkomme kiertää elo-marraskuun aikana
kyliä kuvaten paikkoja ja haastatellen kylien asukkaita. Videot, kuvat ja tekstit nostetaan
esiin Pohjois-Karjalan verkkosivuilla ja somekanavilla.
Toivomme, että osallistutte Viikon kylä -kampanjaamme aktiivisesti tuottamalla myös
itse materiaalia kylistänne! Jonna ja Samuli ovat yhteydessä kylien yhteyshenkilöihin
sopien haastattelu- ja kuvausaikataulut.
Jos haluat oma kyläsi heti mukaan, otathan yhteyttä henkilöstöömme sähköpostilla:
pkkylat@kylat.fi. Jonnan ja Samulin tavoitat myös numerosta: 050 300 8399.

Pohjois-Karjalan Kylät löytyy nyt myös Instagramista
Pohjois-Karjalan Kylät ry
löytyy nyt myös sosiaalisen median palvelu Instagramista. Kylien tilin
löydät tunnuksella pohjoiskarjalankylat.
Ota tili seurantaan! Voit
myös lähettää meille
sähköpostilla pkkylat@kylat.fi kuvia teidän
kylästä, voimme julkaista ne Instagramissa!

Kotona, kylillä, verkossa – osallistu virtuaalisiin kyläiltoihin!
Joensuun seudun Leader-yhdistys toteuttaa syksyn 2020 aikana hankkeen Kotona kylillä verkossa. Hankkeessa kutsutaan maaseudun asukkaat, kyläläiset, erilaisten virtu-

aalisten menetelmien pariin jonkin kiinnostavan teeman avulla. Hankkeessa järjestetään säännöllisesti virtuaalisia kylätapaamisia eli virtuaalikyläiltoja. Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki. Oletpa sitten lähi-, etä- vaki- tai vapaa-ajanasukas tai kyläläinen lähde
kuulolle!
Virtuaalisissa kyläilloissa on aina jokin mielenkiintoinen teema, joka kutsuu mukaan
osallistumaan. Teema voi olla vaikkapa metsästys, käsityöt, ruoanlaitto tai liikunta. Ideoita teemoihin kysytään hankkeen aluksi kyläläisiltä. Teemoissa on mukana myös kyläyhdistysten toimintaan liittyviä aiheita.
Mielenkiintoisten teemojen kautta uusien etäyhteysmenetelmien käyttö tulee tutuksi ja
ne otetaan käyttöön kylissä toivottavasti myös jatkossa. Hankkeessa kannustetaan kyläyhdistyksiä ja kylien asukkaita esimerkiksi viikoittaisten kyläkuulumisten vaihtamiseen
virtuaalisesti. Haluamme osoittaa, että yhteisöllisyyttä voi kokea myös virtuaalisesti.
Kotona kylillä verkossa hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun.
Lisätietoja toiminnasta: Tanja Airaksinen, p. 040 513 9249, tanja.airaksinen@maakaista.fi
Lisätietoja löydät myös Joensuun seudun Leader -yhdistyksen nettisivuilta

Rahoitusta tarjolla vesistökunnostukseen

Ympäristöministeriön aloittama vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelmasta rahoitettavilla vesistökunnostushankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon
monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä.
Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksista.
Seuraava haku avautuu syksyllä. Kunnostushankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajär-

jestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Hankkeen suunnitteluvaiheessa verkostoituminen on tärkeää, sillä vesien tilan parantamiseksi ja pysyvien
tulosten aikaansaamiseksi toimenpiteisiin tarvitaan toisiamme. Olkaa ajoissa yhteydessä asiantuntijoihin, jotta saatte neuvoa hankkeen suunnitteluun.
Lue lisää ympäristöministeriön nettisivuilta.

Aluekohtaiset uutiset
Joensuun seutu
Joensuun seudun Leader -yhdistyksen teemahankkeen ” Lähde kylään!” haku on käynnissä.
Joensuun seudun Leader -yhdistyksen alueella toimivat yhteisöt voivat hakea tukea
opintomatkaan joko Suomeen tai ulkomaille. Matkalla täytyy olla jokin konkreettinen
tavoite, esimerkiksi: uusien oppien ja käytäntöjen saaminen, uusien yhteistyöverkostojen luominen tai yhdistyksen oman toiminnan kehittäminen. Opintomatka tehdään ennalta päätettyyn kohteeseen, joka ilmoitetaan hakemuksessa. Käyntiä varten on oltava
jokin vastapuoli, jonka kanssa matkasta sovitaan etukäteen. Matkalle lähtijöiden määrällä ei ole väliä, kunhan perustelut ovat riittävät.
Tuki on kotimaan matkaan 1000 euroa ja ulkomaan matkaan 5000 euroa matkaa kohden. Yhteisöjen yhteiset matkat ovat etusijalla valinnassa.
Hakuaika 1.3. – 30.9.2020
Lue lisää Leader -yhdistyksen nettisivuilta

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!

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

Olemme myös Facebookissa!

