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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – huhtikuu 2020 

Kyläelämää koronan keskellä 
 

Elämme tällä hetkellä erittäin poikkeuksellisia aikoja, vaikka kevät puskeekin talven jäl-
keen esiin aivan kuten ennenkin. Sosiaalinen eristäytyminen on pysäyttänyt kaikki har-
rastustoiminnat samoin kuin kaikenlaiset kokoontumiset. Kylätalot ovat hiljenneet, mutta 
toivottavasti kylätoiminta ei ole kokonaan pysähtynyt! Nythän kylätaloja voisi vaikka tar-
jota etätyötä tekeville rauhalliseksi etätyöpisteeksi tai käyttää tavaranvaihtopisteenä, 
esimerkiksi kylän omana kirjastona. 

Niin maaseudulla kuin kaupungeissa elää joukko ihmisiä, joiden on nyt syytä pysytellä 
kotona. Apua kauppa- ja apteekkiasioihin on jo hyvin saatavilla ja avuntarjoajia löytyy 
ilahduttavan paljon eri puolilta Pohjois-Karjalaa. Päivittäistavaroista huolehtimisen lisäksi 
yhtä tärkeää on huolehtia läheisten ja naapureiden henkisestä hyvinvoinnista. Nyt on 
juuri oikea aika soittaa, kirjoittaa kirje tai toimittaa vaikkapa kukkalähetys niille, ketkä elä-
vät eristyksissä. Keskusteluapua tarjoavien järjestöjen yhteystiedot löytyvät Jelli.fi -si-
vustolta.  

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n toimintaan koronapandemia on vaikuttanut siten, että kaikki 
työt tehdään etäyhteyksillä. Puhelin, sähköposti ja verkkopalaverit käyvät päivittäin kuu-
mana. Tällä viikolla testaamme ensimmäistä virtuaalista kyläiltaa ja uskon, että virtuaali-
set kyläillat saavat jatkoa kevään aikana. Nyt opettelemme pitämään yhteisöllisyyttä yllä 
etäyhteyksin. 

Miten teidän kylällä on vastattu koronan tuomiin haasteisiin? Voit lähettää teidän kylän 
vinkit koronakeväästä selviämiseen minulle sähköpostilla pkkylat@kylat.fi. Laitan saapu-
neet vinkit jakoon somessa ja nettisivuillamme.  

Kaikesta huolimatta hyvää ja aurinkoista kevättä Pohjois-Karjalan jokaiseen kylään! 

Kyläasiamies Anna-Maria Hämäläinen 

PS. Jos haluatte järjestää kylällänne verkkotapaamisen, autan mielelläni! 

 

https://www.karjalainen.fi/korona-apu
https://www.jelli.fi/koronaapu/
https://www.jelli.fi/koronaapu/
mailto:pkkylat@kylat.fi


                

 

 
Avoimet kylät -päivä toteutetaan verkossa 
 

Avoimet kylät -päivä 13. kesäkuuta toteutetaan tänä vuonna koronatilanteen vuoksi tur-
vallisesti verkossa. Avoimet kylät verkossa -päivä on vuoden 2020 suurin verkossa to-
teutettava kylätapahtuma. 

Avoimet Kylät verkossa -päivä toteutetaan 13. kesäkuuta. Päivän toteutuksessa kylät jul-
kaisevat verkossa esimerkiksi videon ulkoilureiteistä ja retkeilykohteista, kuvagallerian 
vanhoista kuvista, kyläkolumnin, kylähistoriikin lyhennelmän tai vaikkapa podcastin ky-
län elämästä. Sisältö on melko vapaa, kunhan aineisto on digitaalisena ja siihen on ole-
massa julkaisuluvat tekijältä.  

Päivän yhtenä teemana on ulkoilu ja lähiliikuntapaikat. Tavoitteena on esitellä kylien ul-
koilu- ja liikuntapaikkoja verkossa, jotta ihmiset löytävät paremmin kylien ulkoilumah-
dollisuuksien pariin. 

Tapahtumapäivänä avoimetkylat.fi-sivustolle julkaistaan Suomen kartta, josta pääsee 
linkkien avulla tutustumaan kylien tuottamaan sisältöön. Päivän julkaisuissa käytetään 
tunnistetta #avoimetkylät. Tavoitteena on innostaa kaikkien aikojen suurin määrä kyliä 



                

 

mukaan tuottamaan erilaista sisältöä. Samalla päivään tuotettu sisältö toimii kylien mark-
kinointimateriaalina. Suomen Kylät ry julkaisee päivään liittyen avoimia verkkokoulutuk-
sia, joissa käydään läpi perusasioita sisällöntuotannosta. 

Avoimet Kylät verkossa -päivän pääasiallinen julkaisukanava on Facebook. Kylä julkai-
see materiaalin omalle kanavalleen. Lisäksi voidaan käyttää julkaisukanavana kylän 
verkkosivuja, Youtubea ja Instagramia. 

Päivän tavoitteena on näyttää kylien digiosaamista ja sopeutumiskykyä poikkeusoloissa. 
Avoimet Kylät verkossa -päivän toteutukseen voi osallistua matalalla kynnyksellä. 

Ilmoita kyläsi mukaan tapahtumaan 31. toukokuuta mennessä Pohjois-Karjalan Kylät ry:n 
kyläasiamiehelle osoitteeseen pkkylat@kylat.fi. 

 

Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan kylätapahtumaan!  

 

Vuosikokoukset koronapandemian aikana 
 

Suomen hallitus on kieltänyt yli 10 hengen kokoontumiset vähintään 13.5.2020 saakka. 
Tämä vaikuttaa suoraan yhdistysten kokoontumisiin ja näin kevään aikana erityisesti 
yhdistysten vuosikokouksiin.  Yhdistysten kokouksia ei kuitenkaan ole suoranaisesti 
kielletty. Suosittelemme kuitenkin kaikkien kasvokkain pidettävien kokousten ja tapah-
tumien perumista tai siirtämistä myöhempään ajankohtaan niin kauan kuin rajoitukset 
ovat voimassa.  

Vuosikokouksen siirto vaikkapa kesäkuulle tai jopa syksyyn on parempi kuin jättää ko-
kous kokonaan väliin, vaikka säännöt määräisivät kokouksen pidettäväksi aiemmin. 

Vuosikokous on toki mahdollista pitää poikkeusjärjestelyillä, kuten etäyhteydellä, 
mutta etäyhteysmahdollisuudesta olisi oltava maininta yhdistyksen säännöissä. 

Yhdistystoimijat voivat melko turvallisesti lähteä siitä, että yhdistyslaki ja yhdistys-
ten omat säännöt ovat toissijaisia joukkokokoontumisten kieltoihin ja suosituksiin 
nähden. 

Pohjois-Karjalan Kylät ry suosittelee, että kaikki Pohjois-Karjalan kyläyhdistykset siirtä-
vät vuosikokoukset pidettäväksi joko kesällä tai syksyllä, aikaisintaan, kun valtakunnal-
liset rajoitukset on poistettu. 

Muistakaa tiedottaa yhdistyksen jäsenille vuosikokouksen siirtämisestä! 

 

Jos haluat kuulla asiasta tarkemmin, on YouTubessa nähtävillä Siviksen ja Sosten we-
binaari Yhdistysten vuosikokoukset poikkeustilan aikana 27.3.2020.  

 

https://suomenkylat.fi/
mailto:pkkylat@kylat.fi
https://www.youtube.com/watch?v=IavNWKhuJj4&feature=youtu.be


                

 

 
Älykkäät kylät Euroopassa – mukaan pilotti-
kyläksi? 
 

Suomen Kylät ry on mukana komission rahoittamassa selvityksessä Preparatory Ac-
tion on Smart Rural Villages of the 21st Century, jossa älykkäiden kylien määritelmää 
tarkennetaan. Selvityksessä käydään pilottikylien kautta läpi ”älykkäitä” ratkaisuja, luo-
daan maakohtaiset älykäs-kylä -sivustot englanniksi ja luodaan työkaluja kehittämi-
seen.  

Hankkeessa on esivalittuna viisi pilottikylää Euroopasta, Suomesta Raudanmaa Pirkan-
maalta. Nyt haetaan uusia osallistujia pilottikyliksi. Valituksi tulee 12 kylää Euroopasta, 
joten nyt kannattaa olla aktiivinen. 

 

Mitä kylä saa? 

Asiantuntijatukea, tutustua muiden kylien toimintaan, jakaa osaamista ja tietotaitoa 
kansainvälisissä kyläakatemiatapahtumissa ja näkyvyyttä EU:ssa. Matkakulut kansain-
välisiin tapahtumiin korvataan. 

Hakemuksen voi laatia alla olevasta linkistä englanniksi. Kylän ei tarvitse olla erityisen 
edistynyt älykkäissä ratkaisuissa, sillä hankkeeseen toivotaan erilaisia profiileja, mutta 
toiminnallisuutta kaivataan. Hakemuksen laatiminen vie aikaa jonkin verran, joten siihen 
kannattaa varata aikaa. Hakuaika päättyy 5.5.2020. Lisätietoja kim.smedslund@suomen-
kylat.fi. 

Hakulomakkeeseen pääset tästä 

Hakemuksessa on kysymyksiä mm. motivaatiosta, tuen tarpeesta, kylän erityispiirteistä 
(esim. syrjäisyys), kyläsuunnitelmista, kylän ja sen hallinnon ja toiminnasta, haasteista, 
vahvuuksista, yhteistyöstä ja olemassa olevista hankkeista/ideoista. 

 

Virtuaaliset kyläillat 
 
Mitä kylät ja niissä toimivat yritykset voisivat yhdessä tehdä sen eteen, että selvitään 
koronan yli? Miten pidetään kylätoimintaa yllä koronan aikaan ja miten huolehditaan 
kaikista kyläläisistä? Mitä apua kylien yrityksille on tarjolla koronan tuomiin haasteisiin? 
Mitä koronan jälkeen?  
 
Pohjois-Karjalan Kylät ry on mukana järjestämässä virtuaalisia kyläiltoja. Ensimmäinen, 
Juuan kyläaktiiveille suunnattu virtuaalinen kyläilta pidetään torstaina 16.4.2020 klo 18 
ja toinen, Enon ja Tuupovaaran kyläaktiiveille suunnattu virtuaalinen kyläilta torstaina 

mailto:kim.smedslund@suomenkylat.fi
mailto:kim.smedslund@suomenkylat.fi
https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application


                

 

23.4.2020 klo 18.00. Iltojen aikana keskustellaan mm. kuntien ajankohtaisista korona-
asioista, Leader-yhdistysten ajankohtaisista asioista, Avoimet Kylät -verkkopäivästä 
sekä muusta yhdistystoiminnasta.  
 
Tilaisuus toteutetaan verkkotapaamisena Teams -ohjelman avulla. Osallistuminen on-
nistuu parhaiten tietokoneella, mutta on mahdollista myös esim. kännykän kautta. 
Osallistumista varten tarvitset riittävän nopean internet -yhteyden sekä mikrofonin ja 
kaiuttimen.  
 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostiin reeta.ronkko@msl.fi. Kaikille ilmoittautuneille lähete-
tään sähköpostiin kokouslinkki, jonka kautta pääsee osallistumaan. Tarvittaessa 
voimme testata yhteyksien toimivuutta etukäteen.  

Tilaisuuden järjestää Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaise-
maan –hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoiskarjalaisten maaseutuyritysten ja 
muiden toimijoiden yhteistyötä. Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus, Luonnon-
varakeskus ja Maaseudun Sivistysliitto. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä. 

Kyläiltoja on tulossa myös muille alueille, joten kannattaa seurata tiedottelua! 

 

Vuoden kylän 2020 valinta  

Saimme hakuajan puitteissa kuusi erinomaista hakemusta Vuoden kyläksi eri puolilta 
Pohjois-Karjalaa.  Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Maakuntaliiton edustajista koostuva raati 
tekee valinnan huhtikuun aikana ja lähettää sen edelleen Suomen Kylät ry:lle valtakun-
nalliseen Vuoden Kylä -kisaan. 

Valinta julkaistaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

 

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n vuosikokous 
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään myöhemmin ilmoi-
tettavana ajankohtana, todennäköisesti syksyllä 2020. 

 

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

kylat.fi  
Olemme myös Facebookissa! 
 

mailto:reeta.ronkko@msl.fi
https://www.metsakeskus.fi/sopuli
https://kylat.fi/
https://www.facebook.com/pkkylat/


                

 

Jäsenmaksu 2020 
 
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n jäsenmaksua kerätään kalenterivuosittain, vaikka toiminta-
vuosi 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 jä-
senyhteisöille)  

▪ 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 opin-

toryhmät 
▪ 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 
tilinu-
mero 

 
FI47 5770 0520 1243 45 

TILISIIRTO 
Jäsenmaksu vuodelta 
2020 

                                              

 Saaja  
Pohjois-Karjalan Kylät ry 

Viesti maksun saajalle: 
 
Kirjoita maksun saajan 
viestiin selkeä jäse-
nen/yhteisön nimi ja 
osoite! 

 
 

 Mak-
saja                                                                                     
 
 
 
Alle-
kirjoi-
tus 

 
 
 
_______________________________ 

  

Tililtä 
n:ro 

 Eräpäivä EUR 


