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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – maaliskuu 2020 
 

Uusi kyläasiamies aloitti työnsä 
 

Hei! 

Olen Anna-Maria Hämäläinen, aloitin 
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutena kylä-
asiamiehenä helmikuun alussa.  

Olen 32-vuotias ja lähtöisin Tuupovaa-
rasta. Moni teistä on saattanut törmätä 
minuun Joensuun seudun Leader -yh-
distyksen parissa, jossa jatkan yhä osa-
aikaisesti hankeneuvojana. 

Nämä kaksi työtä täydentävät toisiaan 
erinomaisesti, sillä pystyn neuvomaan 
kyliä myös rahoituksen hakemisessa. 

Kyläasiamiehenä haluan viedä maailmalle positiivista viestiä pohjoiskarjalaisesta kylä-
elämästä. Meillä on täällä upeita ja aktiivisia kyliä, joissa tapahtuu paljon hyviä asioita.  

Tämä vuosi käynnistyy työntäyteisesti, minut voi tavata kevään aikana ainakin Joensuun 
maaseutualueiden järjestötapaamisissa sekä Keski-Karjalassa. Minut voi kutsua kylään 
milloin vain - voidaan pohtia kylä- tai hankeasioita yhdessä.  Ja jos kylänne tiedot kai-
paavat päivitystä kylätietoalustalla, voi tietojen päivitystä pyytää minulta. 

Tavataan kylillä!  

Anna-Maria 

 

 



                

 

 

Vuoden kylä 2020 haussa 
Missä Pohjois-Karjalan kylässä on erityisen hyvä tekemisen meininki? Mistä löytyy innok-
kaita toimijoita ja aktiivista menoa? Ehdota kylää Pohjois-Karjalan Vuoden kyläksi! 

 

Pohjois-Karjalan Kylät ry järjestää yhdessä Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton kanssa ke-
väisin avoimen haun Pohjois-Karjalan Vuoden kyläksi. Kylät itse, kunnat ja maaseututoi-
mijat voivat tehdä esityksiä. Raati valitsee voittajan ja voittajakylä on ehdolla valtakun-
nalliseksi Vuoden Kyläksi. 

Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä ky-
lätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä.  

Suomen Kylät ry on valinnut valtakunnallisen Vuoden Kylän vuodesta 1985. Polvijärven 
Kuorevaara oli ensimmäinen valtakunnallinen Vuoden Kylä. Pohjois-Karjalassa Vuoden 
kylä on valittu vuodesta 2000.  

 

Miten haku tai esitys tapahtuu? 

 

Esityksen Vuoden kylästä voi tehdä kuka tahansa: esimerkiksi kylä itse, kunta tai maa-
seudunkehittäjät. Kylää on kuitenkin hyvä informoida esityksestä.      

Haku tapahtuu täyttämällä hakulomake ja lähettämällä se Pohjois-Karjalan Kylät 
ry:lle 31.3.2020 mennessä, joko sähköpostilla pkkylat@kylat.fi tai postitse Pohjois-Karja-
lan Kylät ry, Kauppakatu 35, 80100 Joensuu. 

 

Vuoden kylä 2020 hakulomake 

 

 

https://kylat.fi/dataflow/kylat/files/media/file-44-1581671587.1083_917.docx


                

 

 

Hakulomakkeesta täytetään kylää koskevat kohdat. Jos joku lomakkeen asia ei kylästä 
löydy, voi lomakkeeseen kirjoittaa, mitä kylässä asiasta ajatellaan. Emme etsi täydellistä 
kylää, vaan kylää, josta välittyy hyvä fiilis ja tekemisen meininki! 

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton nimeämä raati valitsee esi-
tysten perusteella 2-4 kylää tarkempaan selvitykseen. Näiltä kyliltä pyydetään tarvitta-
essa lisätietoja huhtikuun aikana tai kylissä tullaan vierailemaan. 

Vuoden kylän valinta tehdään 30.4. mennessä ja valittua kylää esitetään valtakunnal-
liseksi Vuoden kyläksi. Pohjois-Karjalan Vuoden kylän 2020 julkistaminen ja palkitsemi-
nen tapahtuu myöhemmin ilmoitettavassa tilaisuudessa.  

 

Haluatteko palkita ansioituneita kylätoimi-
joita? 
 
Suomen Kylät ry:n jäsenjärjestöt voivat palkita toimijoitaan ansiomerkeillä. Ansiomerk-
kejä on saatavilla pronssisena, hopeisena ja kultaisena. Niissä on pidikkeenä tupella va-
rustettu neula. 
 
Merkeistä lisää Suomen Kylät ry:n sivuilla.  
 
 

Avoimet kylät -päivä tulee 
taas  
 

 
Ilmoittaudu mukaan Avoimiin kyliin! Avoimet kylät on 
kesäkuun toisena lauantaina järjestettävä valtakun-
nallinen tapahtumapäivä, jona sadat kylät ympäri 
Suomen kutsuvat tutustumaan toimintaansa ja järjes-
tävät tapahtumia. Tapahtuman järjestävät yhteis-
työssä Suomen Kylät ry, maakunnalliset kyläyhdis-
tykset ja paikalliset yhdistykset ja aktiivit. 
 
Tapahtuman aihe voi olla mikä vain: kahvit, talkoot, kirpputori, muotinäytös, karaoke, 
metsäretki – mikä ikinä onkaan teidän kylänne juttu. Tapahtumajärjestäjäksi ilmoittaudu-
taan omalle maakunnalliselle kyläyhdistykselle, joka ilmoittaa tiedot edelleen Suomen 
Kylät ry:lle.  
 
Viime vuonna Avoimissa Kylissä oli Pohjois-Karjalasta mukana 14 kylää. Päivä koostui 
letuista, nuotion räiskeestä, kirppiksistä, kilpailuista, arpajaisista, kesämielestä ja iloisista 
kohtaamisista. Pistetäänhän tapahtumien luku monikertaiseksi tänä vuonna! 

https://suomenkylat.fi/suomen-kylat-ry/ansiomerkit/
http://avoimetkylat.fi/


                

 

 

Järjestä puunistutustapahtuma toukokuussa! 
 
Onko kylälläsi puuttomia alueita, sorakuoppia, meluvalleja tai onko kaupungilla tai kun-
nalla tällaisia alueita tarjolla? Järjestä kylälläsi tai taajamaasi puunistutuspäivä ja kutsu 
yhteisösi mukaan. ENO-verkkokoulu täyttää tänä vuonna 20-vuotta ja sen kunniaksi se 
haastaa suomalaiset puunistutuspäivään toukokuussa 2020.  
 
Kiinnostuitko? Ilmoita ENOlle 31.3. mennessä a) mitä puulajia istuttaisitte (suomalaisia 
metsätaimia) ja b) paljonko istuttaisitte.  
 

ENOlla on mahdollisuus osallistua taimien 
kustannuksiin ja kunkin kylän taimien määrä 
riippuu kokonaismäärästä Pohjois-Karja-
lassa. Taimet toimitetaan taajamiin ENOn yh-
teistyökumppaneille, joista ne voi noutaa 
ennen istutuspäivää. ENOn istutuskam-
panja on 11.-17.5.2020 mutta taimia voi istut-
taa myös seuraavalla viikolla.  
 
Katso tapahtuma Facebookista tai etsi 
Googlesta hakusanolla "Suomi istuttaa 
puita".  

 
Lisätietoja antaa Kaija Saramäki: kaija.saramaki@enoprogramme.org tai 044 9222 551. 

 
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n vuosikokous 
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 26.3.2020 
klo 18, Koveron Nuorisoseuran talolla, osoitteessa Koverontie 7, 82710 Kovero. Kokouk-
sen alussa tarjolla kahvit. Lämpimästi tervetuloa! 

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

kylat.fi  
Olemme myös Facebookissa! 

https://www.facebook.com/events/2434296936648368/
mailto:kaija.saramaki@enoprogramme.org
https://kylat.fi/
https://www.facebook.com/pkkylat/

