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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – maaliskuu 2019 

 

 

 

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n  
vuosikokous la 30.3.2019  
Ilomantsissa 
 

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
lauantaina 30.3.2019 klo 10 alkaen Katri Valan kulttuurikeskuk-
sessa Ilomantsissa (Katri Valan tie 1, Ilomantsi).  

Tilaisuus alkaa kahvituksella, jonka jälkeen siirrytään vuosikokous-
asioihin. Lisäksi luvassa on pientä ohjelmaa kokouksen päätteeksi:  
Ikinuoret -kokoonpano esittää pienen musiikkikuvaelman ja 
Anja Kangas esittelee Katri Vala kulttuurikeskusta.  

Tarjoiluihin varautumiseksi toivotaan ilmoittautumista:  
volotinen.taisto1@gmail.com tai p. 050 528 7715 

 

Tervetuloa  

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n hallitus  

 

Jäsenmaksu 

Kuluneen vuoden jäsenmaksun 

ennättää vielä hoitaa. Jäsen-

maksulomake tietoineen löytyy 

lopusta! 

 



 

 

 

Pohjois-Karjalan  
vuoden kylä 2019 
haussa!  

 

 

 
 
 

  

Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto etsivät jälleen maakunnallista  
Vuoden Kylää. Esityksen vuoden kylästä voi tehdä kuka tahansa (kylä itse, kunta, maaseudun-
kehittäjät ym.), mutta kylää on hyvä informoida esityksestä. 

Esitykset tulee tehdä verkkosivuilta löytyvällä lomakepohjalla, jota voi halutessaan täydentää 
1-3 -sivun vapaamuotoisella kuvauksella. Esitykset tulee tehdä 23.4.2019 mennessä. 

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton nimeämä raati valitsee esitysten 
perusteella vuoden kylän 30.4. mennessä, ja valittua kylää esitetään valtakunnalliseksi  
vuoden kyläksi. Pohjois-Karjalan vuoden kylän 2019 julkistaminen tapahtuu myöhemmin  
ilmoitettavana ajankohtana.  

Löydät lomakepohjan Vuoden kylä esitystä varten kylat.fi sivuilta 

Lähetä täytetty lomake postitse osoitteeseen:  
Pohjois-Karjalan Kylät ry, Kauppakatu 23 b A 8, 80100 Joensuu tai  
sähköpostitse: volotinen.taisto1@gmail.com 

 

Lisätietoja hausta:  
puheenjohtaja Taisto Volotinen  
p. 050 5287715,  
volotinen.taisto1@gmail.com 

 

https://cdn-atflow.eu/dataflow/kylat/files/media/file-5-1553188808.4404_881.docx


 
  

 
On hyvä muistaa, että torjuntatoimenpiteille tulee olla aina maanomistajan suostumus. Lisäksi, jos kohde on 

maantien läheisyydessä, ottakaa yhteyttä tien kunnossapidosta vastaaviin henkilöihin (ks. ohjeet 

www.maajakotitalousnaiset.fi/roskareippailu). Jos kohde on radan läheisyydessä, ottakaa yhteys ensin radan 

kunnossapidon aluepäällikköihin tai aluevastaaviin. Alueelliset ympäristöviranomaiset antavat neuvontaa 

vieraslajeista. Saat tietoa myös Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalveluiden asiantuntijoilta.  
Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä kilpailussa myönnetään maakunnallisia Vuoden maisemateko -

tunnustuksia, jotka kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuoden 

maisemateon valintaa. 

 

Kilpailuohjeet 
1. Osallistu kilpailuun täyttämällä nettilomake sivulla 

www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisem

ateko 30.9.2019 mennessä. Vastaa lomakkeen 

kysymyksiin tehdystä maisemateosta, työntekijöistä ja 

työn merkityksestä. Voit liittää mukaan myös 

muutaman valokuvan. Lomakkeen tietoja käytetään 

vain kilpailun hallinnoissa. Tietoja ei käytetä 

mainontaan eikä markkinointiin.  
2. Alueelliset maisemateot valitaan loka-marraskuussa 

2019.  

3. Valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja koti-

talousnaisten keskuksen varsinaisessa kokouksessa 

marraskuussa 2019. 
4. Vieraslajeihin voi tutustua myös vieraslajit.fi -sivus- 

tolta. Sivuston kautta kansalaiset voivat myös 

ilmoittaa omia vieraslajihavaintojaan.  
5. Muistathan jakaa myös talkootunnelmia sosiaalisessa 

mediassa käyttäen aihetunnistetta  

 

kutsukaa mukaan muita toimijoita ja yhdistyksiä 

 

  #vuodenmaisemateko  

Lisätiedot Pohjois-Karjala: Päivi Jokinen, 

paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi 

 www.maajakotitalousnaiset.fi  



 

 

  
 

Jäsenmaksu 2018 

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n jäsenmaksua kerätään kalenterivuosittain, vaikka toimintavuosi onkin  

vuosikokousten välinen aika. 

Lisää tietoa toiminnasta: www.kylat.fi ja Facebook: ”Pohjois-Karjalan Iloiset Kylät” 

Jäsenedut 2018/19 

▪ kyläasiamiehen palvelut (kylätoimintaan liittyvä puhelinneuvonta ja tilaisuudet jäsenyhteisöille)  

▪ SYTY:n yhteisöjen lakimiespalveluita (maksuton alkuneuvonta, 1h) 

▪ kylätoiminnan ansiomerkit (kultaiset/SYTY, hopeiset/Pohjois-Karjalan Kylät ry) 

▪ MSL/SYTY:n opintotoiminnan rahallinen tuki: kurssit, luennot ja opintoryhmät 

▪ KYLÄKAIKU-tiedote 

▪ tapahtumia, koulutusta, verkostoyhteistyötä ym. 

Jäsenmaksut vuonna 2018 

▪ henkilöjäsenet 10 euroa 

▪ yhdistys- ja muut yhteisöjäsenet 25 euroa 

▪ kuntajäsenet 100 euroa 

▪ kannatusjäsenet vähintään jäsenmaksun suuruinen summa 

 

Saajan 

tilinumero 

 

 

FI47 5770 0520 1243 45 

TILINSIIRTO 

Viesti maksun saajalle: 

Kirjoita maksun saajan viestiin selkeä jä-
sen/yhteisön nimi ja osoite! 

                                              

 Saaja  

Pohjois-Karjalan Kylät ry 

  

   Jäsenmaksu vuodelta 2018 

 

 

 Maksaja                                                                                     

 

 

 

 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

_______________________________ 

  

Tililtä n:ro  Eräpäivä EUR 

 
Ilmoitattehan myös sähköpostinne ja osoitteenmuutokset  
jäsenrekisteriämme varten: pkkylat@kylat.fi 

http://www.kylat.fi/

