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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – maaliskuu 2021 

 

Kohti kevättä ja parempia aikoja? 
Pohjois-Karjalan kylillä on eletty reilun vuoden verran koronan varjossa. Päivittäistä pu-
heenaihetta on ollut hyvin vaikea vältellä. Tieota ja myös epätietoa on ollut tarjolla run-
saasti. Maakuntamme alueen ihmiset ovat säästyneet varsin hyvin koronasta ja noudatta-
neet monenlaisia rajoitteita, joita osaksemme on tullut.  

Kokoontumisrajoitukset ovat ohjeistaneet tapahtumien järjestäjiä, mutta moni tapah-
tuma on jäänyt kuitenkin pitämättä. Myös kylätoiminnassa on eletty hiljaisempaa aikaa 
verrattaessa aikaisempiin vuosiin, kuitenkaan apatiaan ei ole vaivuttu. Kylätoimijat ovat 
kokoontuneet ja tehneet myös talkootöitä turvavälit ja turvaohjeet mielessä. Hallitukset 
ovat kokoontuneet ja vuosikokoukset pidetty. Etäyhteyksien avulla on voitu ja voidaan 
hoitaa asioita.  

Epidemian aikana on ihmisten ”kokoontumisvelka” kasvanut ja tarve kohdata toisia ihmi-
siä oikeasti, ”livenä”, on hyvin suuri. Milloin tämä voisi mahdollista, ei kukaan tiedä var-
masti sitä sanoa tai luvata. On vain veikkauksia ja arvailuja, joita asiantuntijatkin päivit-
täin kertovat.  

Korona rokotukset ovat kuitenkin käynnissä. Valoa kohti mennään joka tapauksessa.  

Hyvää kevättä!  

Kyläasiamies Erkki Martikainen 

 

Tässä kirjeessä: 

Nyt haetaan Pohjois-Karjalan vuoden kylää 2021! 

Ilmoittaudutaan Kylälle asumaan -iltoihin! 

Liitytään Pohjois-Karjalan Digituen verkostoon! 

Avoimet Kylät –tapahtuma toteutetaan 12. kesäkuuta 2021 digitaalisesti verkossa ja en-
tistä isompana 

Tutustutaan Nomadi-mobiilisovelluksen mahdollisuusksiin kyläesittelyissä 

 

 



                

 

Vuoden kylä 2021 haku käynnistynyt 
 

 
 

Pohjois-Karjalan vuoden kylä 2021 haussa! Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto etsivät jälleen maakunnallista Vuoden Kylää. Esityksen vuoden kylästä voi 
tehdä kuka tahansa (kylä itse, kunta, maaseudunkehittäjät ym.), mutta kylää on hyvä 
informoida esityksestä. 

 Esitykset tulee tehdä verkkosivuilta löytyvällä lomakepohjalla, jota voi halutessaan täy-
dentää 1–3-sivun vapaamuotoisella kuvauksella 

 Esitykset tulee tehdä 31.3.2021 mennessä. Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Pohjois-Karja-
lan maakuntaliiton nimeämä raati valitsee esitysten perusteella vuoden kylän 30.4. men-
nessä, ja valittua kylää esitetään valtakunnalliseksi vuoden kyläksi.  

Pohjois-Karjalan vuoden kylän 2021 julkistaminen tapahtuu myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana. Löydät lomakepohjan Vuoden kylä esitystä varten kylat.fi sivuilta  

Lähetä täytetty lomake postitse osoitteeseen: Pohjois-Karjalan Kylät ry, Kauppakatu 35, 
80100 Joensuu tai sähköpostitse: pkkylat@kylat.fi 

 

 Hakukaavake: 

Vuoden PK kylä 2021 hakukaavake.docx 

 

 



                

 

Kylälle asumaan -illat 

 

Kylälle asumaan -illat kutsuvat tutustumaan etänä kyliin, jotka etsivät uusia asukkaita!  

Illan aikana 3–4 kylää samalta maantieteelliseltä alueelta (esim. Pohjois-Suomi) pääsee 
kertomaan muuttamisesta / vapaa-ajan asumisesta kiinnostuneille katsojille kylästään 
asuinpaikkana kuvin, videoin ja omin sanoin. Idean illoista on kehittänyt kyläasiamies 
Merja, ja projektitiimissä hääräävät mukana maallemuuttoasiamies Johanna ja tapahtu-
mien digitukena Anuliina. Meiltä kaikilta voi kysellä lisätietoa! 

 

1. Sovittuja päivämääriä: 14.4, 28.4, 12.5, 26.5. Valitsemme näihin ensimmäisiin iltoihin 
osallistuvat kylät alueittain. Jos kiinnostuneita kyliä on runsaasti, iltojen järjestämistä 
jatketaan. 

2.Kylät pääsevät kertomaan palveluistaan, tonteistaan / vapaista taloistaan ja muusta, 
mikä voi potentiaalisia muuttajia kiinnostaa! 

3.Tuotamme esittelyä varten valmiin, johdonmukaisen esityspohjan, johon oman kylän 
tiedot ja kuvat voi täyttää (kyläasiamies / Anuliina voi tarvittaessa auttaa tässä) 

4.Esittelydiat toimivat esityksen runkona. Lisäksi on mahdollisuus päästä näyttämään 
esimerkiksi esittelyvideoita, kuvakollaasi tms. materiaalia omalta kylältä. 

Tutustu Pohjois-Karjalan digitukiverkostoon! 
Pohjois-Karjalan Digituki -hanke tukee maakunnallisen digituen verkoston yhteistyötä, digituen palvelujen 
kehittämistä ja viestintää. Hanke lisää verkoston kanssa digituen tunnettavuutta ja tuen saatavuutta. 
Tavoitteena on, että Pohjois-Karjalan asukkaat saavat digipulmiinsa ammattitaitoista apua.   

Liity Pohjois-Karjalan Digituen verkostoon! 

Teemme yhdessä töitä, jotta alueen asukkaat tuntisivat ja löytäisivät digituen palvelut.  

Liity mukaan digituenverkostoon ottamalla yhteyttä hanketyöntekijöihin! 

Digituki Pohjois-Karjala  

Digituki Pohjois-Karjala sivuille on koottu myös netistä löytyviä opassivustoja digilaitteiden ja -ohjelmien 
käyttöön, hyödyllisiä vinkkejä ja koulutusta digineuvojille sekä apua sähköisten viranomaispalveluiden 
käyttöön. Digitukea ja -ohjeita netissä 

Katso myös digituen ajankohtaiset tapahtumat ja koulutukset Facebookista: Digituki Pohjois-Karjala 

Yhteystiedot:  

Projektisuunnittelija Minna Tuuva 
minna.tuuva@pohjois-karjala.fi 

 



                

 

 

ILMOITTAUTUMISLINKKI KYLILLE: 

Ilmoita tämän linkin kautta kyläsi kiinnostuksesta osallistua Kylälle asumaan -iltoihin 

Ilmoita tämän linkin kautta kyläsi kiinnostuksesta osallistua Kylälle asumaan -iltoihin 

Anuliina Frantti 

Viestintäverkostokoordinaattori 

Suomen Kylät ry. 

044 337 0767 

anuliina.frantti@suomenkylat.fi 

www.suomenkylat.fi 

 

Avoimet kylät 12.6. 2021 
 

Käytännössä Avoimet Kylät -päivä toteutetaan verkkotapahtumana. Tapahtumassa kylät 
saavat esitellä vetovoimatekijöitään verkossa. Kylä voi julkaista Avoimet Kylät -päivänä 
esimerkiksi aiemmin kuvattuja videoita, vanhoja kuvia kuvagalleriana tai esimerkiksi ky-
lähistoriikin, ulkoilureittejään ja retkikohteitaan. Sisältö on vapaa, kunhan aineisto on 
digitaalisena ja siihen on julkaisuluvat tekijältä.  
 

Avoimet Kylät verkossa -päivän pääkanavat ovat kylien ja kuntien omat verkkosivut ja 
Facebook-kanavat. Kylät ja kunnat julkaisevat tuotetun digimateriaalin omille kanavil-
leen tapahtumapäivänä.  
Kanavien linkit kerätään ilmoittautumisen yhteydessä tapahtumakartalle. Linkki voi olla 
myös esimerkiksi ohjaus kylän tai kunnan verkkosivustolle, podcast-alustalle tai kuvagal-
leriaan. 
 
 Suomen Kylät tarjoaa maksuttoman koulutuksen kylän markkinointiin digitaalisesti.  
 
Koulutus järjestetään 25.3. klo 18. 
 
Avoimet kylät koulutus:  www.facebook.com/events/184656219766393 
 
 
Citynomadi-koulutus 30.3.  www.facebook.com/events/264701855279762.  
 
 

Kyläreittejä Nomadi-mobiilisovelluksella 



                

 

 
Avoimet Kylät verkossa -tapahtuma kesällä 2020 innosti yli 50 kylää luomaan Nomadi-
mobiilisovellukseen kyläpolkuja ja ulkoilureittejä sekä/tai tuomaan kyläkohteitaan esit-
telykartalle.  
Nomadi-sovellus ohjaa kulkijaa maastossa ja nostaa esille kylien erityisyydet. Ilmaiseksi 
älylaitteelle ladattava sovellus näyttää kylän raitin tai maastossa polun ja kulkijan si-
jainnin sekä ilmoittaa kohdalle osuvasta kyläkohteesta teksteineen, kuvineen, videoi-
neen tai muine sisältöineen.  
Tietokoneelta voi myös lähteä virtuaalikierrokselle ja katsoa kohteita sekä suunnitella 
retken etukäteen. Nomadi-reitteihin voi tutustua täällä: https://citynomadi.com/route.  
 
 

Pohjois-Karjalan Kylät verkossa 
 

Pohjois-Karjalan Kylät ry löytyy nyt myös sosiaalisen median palvelu Instagramista. Ky-
lien tilin löydät tunnuksella pohjoiskarjalankylat. 

Ota tili seurantaan! Voit myös lähettää meille sähköpostilla pkkylat@kylat.fi kuvia teidän 
kylästänne, voimme julkaista ne Instagramissa! 

https://www.facebook.com/pkkylat/ 

https://www.instagram.com/pohjoiskarjalankylat/ 

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


