1.

AVOT-hanke etsii Pohjois-Karjalan kyläyhdistysten ideoita ja toimintoja aktivoida
kylien ikäihmisiä haastekampanjalla. Kampanjan 1. osassa voiton vei Uskalin
kyläyhdistys, joka on jo vuosia järjestänyt säännöllisen kimppakyydin toisen
paikkakunnan alueella tapahtuvaan ohjattuun vesijumppaan. Kylissä tapahtuu
paljon, ja tämä toiminta halutaan nostaa esiin myös ikäihmisten kotona asumisen
turvana. Hakuaika päättyy 30.6.2018, siis toimikaa nopeasti!

Nyt haastekampanjan 2. vaiheessa etsitään parasta/luovinta ja ikäihmisiä aktivoivaa
kylillä toteutettua tapahtumaa. Löytyykö sellainen teiltä? Lyhyt kuvaus toteutetusta
tapahtumasta lähetetään kesäkuun loppuun (30.6.2018) mennessä sähköpostilla
minulle (katja.sorjonen@karelia.fi):
 Millainen tapahtuma oli kyseessä?
 Kuinka paljon ikäihmisiä osallistui mukaan?
 Miten aktivointi onnistui?
 Millaista palautetta ikäihmiset tapahtumasta antoivat?
Lisäksi palkintoa varten ilmoittakaa myös, missä yhteydessä haluatte lunastaa
kahvituspalkinnon.
Haluaisitteko osallistua mukaan? Sain vinkin aktiivisesta toiminnastanne Kontiolahden
vapaaehtoistyön koordinaattori Seija Örniltä.
Liitteenä Kyläkaiku 1, jossa uutisoituna Uskalin kyläyhdistyksen voitto (s. 3).
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2.

LOKAALI Savonlinnassa 1.-2.9.2018, jonne Joensuun seudun Leader järjestää
jäsenmatkan, katso tarkemmin liitteestä.

Joensuun seudun Leaderin jäsenille osallistumismaksu vain 50 euroa/hlö. Muille kuin
jäsenille tulee lisäksi majoitus- ja osallistumismaksu.
Tarkemmat tiedot https://www.jasky.fi/lokaali2018/

3.

KYLÄPOTKURI-hanke käynnistyy kesän aikana 2018.

Pohjois-Karjalan Kylät ry käynnistää uuden Kyläpotkuri-hankkeen, jossa on tavoitteena
kehittää kyläkonsulttitoimintaa ja edistää eri kyläyhdistysten välistä yhteistoimintaa.
Pohjois-Karjalan Kylät ry hakee avoimella haulla hankkeeseen osallistuvia kyläyhdistyksiä
mukaan Kyläpotkuri-hankkeeseen. Voitte jo nyt ilmoittaa halukkuutenne.

Halukkaista kylistä valitaan elokuun aikana hankkeeseen mukaan valitut kylät! Lisätietoja
tulossa elokuun alkupuolella. Hanke on saanut rahoitusta Pohjois-Karjalan
maakuntaliitolta.
Lisätietoja hankkeesta on tulossa elokuun alussa!

4.

Kyläkaiku-juhla 25.8.2018 pidetään Kiteellä. Maakuntapäivän tapahtumassa
juhlistetaan Pohjois-Karjalan Kylät ry:n 20-vuotisjuhlavuotta sekä julkistetaan
Vuoden 2018 kylä.

Ohjelmassa on niin musiikkia kuin teatteria. Toivotamme kaikki sydämellisesti tervetulleiksi
Kyläkaiku-juhlaan!
Tarkempi ohjelma tulossa myöhemmin.

Toiminnanjohtaja-kyläasiamies on lomalla heinäkuun ja palaa 6.8. takaisin työn pariin.
Kiitokset kaikille jo tähän astisesta yhteistyöstä ja ollaan yhteydessä sekä tullaan tutuiksi!
Hyvää Kesää toivottaen,
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