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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – syyskuu 2021 

 

Kapulanvaihto 
 

Vuosi vierähti nopeasti ja nyt on taas aika virittäytyä vauva-arjesta työarkeen. On ollut 
hienoa huomata, että kyläelämä on ollut vilkasta pandemiasta huolimatta. Kesällä pääs-
tiin jo hieman maistamaan vapautta ja toteuttamaan kylätapahtumia. Niitä onkin jo kai-
vattu! Kylillä on myös aktivoiduttu tekemään hankkeita, mikä ilahduttaa kovasti tällaista 
osa-aikaista hankeneuvojaa. Nyt Suomen hallitus lupaa purkaa rajoituksia asteittain, jo-
ten valoa näkyy tunnelin päässä! 

Sijaiseni Erkki ja puheenjohtajamme Ritva ovat pitäneet Pohjois-Karjalan kylät ry:n pyörät 
pyörimässä vanhempainvapaani ajan. Suuri kiitos Erkille hyvin hoidetusta sijaisuudesta! 
Kaikki tekeminen ei näy sinne kylille, mutta täällä taustalla on esimerkiksi puuhattu yh-
distykselle uusia nettisivuja. Vanha tuttu kylat.fi -osoite tulee säilymään ennallaan eikä 
sisältöihinkään olla tekemässä suurempia muutoksia. Ulkoasultaan uusi sivusto tulee 
olemaan edeltäjäänsä raikkaampi ja ennen kaikkea helppokäyttöisempi. Ajatuksena on, 
että jatkossa te kyläläiset pääsette itse päivittämään oman kylänne tietoja kylätietokan-
taan. Tiedotamme nettisivu-uudistuksesta vielä erikseen myöhemmin. 

Myös Kyläkaiku uudistuu ja muuttuu vielä tämän vuoden puolella sähköiseksi uutiskir-
jeeksi. Tämä onkin viimeinen perinteinen kirjemäinen Kyläkaiku. Sähköinen uutiskirje 
houkuttelee toivottavasti lukemaan tiedotettavat asiamme vieläkin innokkaammin! 

Uskon, että kaikki kaipaamme jo kohtaamisia kasvokkain. Tulenkin mielelläni kylään, eli 
soita, laita sähköpostia tai laita viesti niin sovitaan tapaaminen! 

Otathan reippaasti yhteyttä kaikissa kyläasioihin liittyvissä asioissa. Jos en tiedä vas-
tausta, niin selvitellään yhdessä! 

 

 

Kyläasiamies Anna-Maria Hämäläinen 

 

 

 



                

 

Vuoden kylä on Mäkikylät Ilomantsista, kun-
niamaininta Lipinlahteen 
 

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Pohjois-
Karjalan maakuntaliiton perinteinen 
Vuoden kylä -kilpailu oli käynnissä jäl-
leen kevään 2021 aikana. Tämän vuo-
den voittajaksi raati valitsi Mäkikylät 
Ilomantsista. Upeiden vaarojen laella 
sijaitsevat Maukkula, Issakka ja Paa-
vonvaara muodostavat Mäkikylät-ky-
läryppään. 

Valintaansa raati perustelee Mäkiky-
lien monipuolisella kylätoiminnalla. 
Kehittämistä tehdään yhdessä, kylära-
joista huolimatta. Mäkikylissä yhdistyy 
yrittäminen, perinteet, luontoarvot 
sekä innovatiivinen ote alueen kehit-
tämiseen. 

Esimerkkejä kyläryppään toiminnoista 
on muun muassa luontopolku, joka 
yhdistää kaksi majoituspaikkaa ja joka 
on houkutellut käyttäjiä kylien ulko-
puolelta. ”Pelasta pörriäinen” -hank-
keessa kukin on tahollaan kasvattanut 
kukkapetoja. Onpa kyliin saatu lähi-
vuosina 10 uutta talouttakin! Aktiiviset kyläläiset kokoontuvat Mäkitorpalla, jonne on 
myös rakennettu pelikenttä. 

Mäkikylät palkittiin kunniakirjalla, Vuoden kylä -kiertopalkinnolla sekä maakuntaliiton 
myöntämällä 1500 euron lahjakortilla maakuntapäivänä Joensuussa. Palkintoa olivat 
vastaanottamassa Päivi Solehmainen ja Armi Rouhiainen. 

Paljon onnea Mäkikylille! 

 

Lipinlahden kylälle kunniamaininta Pohjois-Karjalan Vuoden kylä -kil-
pailussa 
Nurmeksessa sijaitseva Lipinlahti sai Vuoden kylä -kilpailussa kunniamaininnan. Pieli-
sen rannalla sijaitseva kylä vakuutti raadin hyvällä yhteishengellä ja tekemisen meinin-
gillä. Kylässä järjestetään runsaasti tapahtumia ja kunnostetaan paikkoja talkoilla. Aktii-
viset kyläläiset ovat myös kunnostaneet muun muassa Haikolan talon Leader-hank-
keella 

Paljon onnea kunniamaininnasta Lipinlahteen! 



                

 

Vuoden maisematekoa etsitään jälleen 
 

Maa-ja kotitalousnaiset etsivät jälleen vuoden maisematekoa- pieniä suuria tekoja mai-
seman hyväksi. 

Saiko kylätalo uuden väripinnan, perustitteko niityn tai maisemapellon, hoiditteko kylän 
uimarantaa, kunnostitteko kosteikkoa, raivasitteko kylämaisemaa? Juuri teidän tekonne 
voi olla vuoden maisemateko. Maisemateko nostaa esille paikallisen kulttuuriympäris-
tön arvoja, historiaa, tapahtumia ja ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä tai edistää koh-
teen säilymistä myös tuleville sukupolville. Tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, 
paikallinen yhdistys, talkooporukka tai muu taho. Vuoden maisemateko -kilpailu järjes-
tetään nyt jo seitsemättä kertaa. Kilpailuun osallistuva teko voi olla pieni tai suuri miltä 
tahansa maisemanhoidon alalta. 

Maa- ja kotitalousnaiset kannustavat myös perheitä, lapsia ja nuoria mukaan: myös 
omassa kotipihassa tai lähiympäristössä voi tehdä tärkeitä tekoja luonnon hyväksi vaik-
kapa ripustamalla linnunpöntön tai hyönteishotellin, tarjoamalla eläimille juomapaikan, 
keräämällä roskia tai kitkemällä haitallisia vieraskasveja. Vinkkejä turvalliseen vierasla-
jien torjuntaan saat vieraslajit.fi-sivustolta, ja tarvittaessa voit kysyä lisää Maa- ja kotita-
lousnaisten asiantuntijoilta. 

Kilpailuaika päättyy 30.9.2021. Maakunnalliset maisemateot valitaan lokakuussa 2021 ja 
valtakunnallinen voittaja julkistetaan marraskuussa 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
tukee vuoden maisemateon valintaa. 

 

Osallistu kilpailuun täyttämällä lomake  

 

 

 

 • Kunnosta rakennus 
• Korjaa kiviaita 
• Kylvä niitty 
• Hoida niittyä 
• Perusta maisemapelto 
• Perusta luontopolku 
• Torju vieraslajeja 
• Avaa maisema 
• Talkoile yhdessä 
• Kunnosta kosteikko 
• Hoida vesistöä 
• Rakenna hyönteishotelli 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/20387bdb-7800-4689-aaf5-e6b9271f77bc?displayId=Fin2229786


                

 

Pohjois-Karjalan Kylälle asumaan ilta 15.12. 
 

Kattojärjestömme Suomen Kylät ry on luonut uuden Maalle asumaan -konseptin, jolla 
houkutellaan ihmisiä asumaan maaseudulle ja kylille. Konseptiin kuuluu verkossa jär-
jestettävät Kylälle asumaan –illat, jotka tuovat verkon välityksellä kylien elämän ja asu-
mismahdollisuudet maallemuutosta kiinnostuneiden luokse. Tutustumisiltojen ai-
kana 3-4 kylää samalta maantieteelliseltä alueelta esittelee yleisölle kotikyläänsä omin 
sanoin, kuvin ja videoin. Kylän asukkaat ja aktiivit kertovat, millainen paikka heidän koti-
kylänsä on asua ja elää sekä esittelevät kylän tunnelmaa ja syitä, jotka saavat heidät 
viihtymään kylällä.  

Iltoja on pidetty jo monissa maakunnissa ja joulukuussa olisi Pohjois-Karjalan vuoro! 
Pohjois-Karjalan Kylälle asumaan ilta pidetään 15.12. verkossa. Nyt tarvitaan meidän 
maakunnastamme 3-4 innokasta kylää markkinoimaan oman kotikylänsä hienouksia ja 
houkuttelemaan uusia asukkaita maalle! 

Mukaan lähtevät kylät saavat apua ja opastusta oman kylän esittelemisen tekemiseen 
sekä minulta, että verkkotilaisuuksien vetäjiltä. Kannattaa myös osallistua jonkun muun 
alueen iltaan, sieltä saat hyviä vinkkejä! 

 

Otathan yhteyttä kyläasiamieheen, jos haluat oman kyläsi mukaan! 

 

 

Kylän Syke -hankkeen terveisiä 
 
Syksyiset tuulet ovat puhaltaneet kuluneen vuorokauden aikana voimakkaana Pohjois-
Karjalassa. Vahinkoja on voinut syntyä: sähkökatko, tielle kaatunut puu tai pihalta/ ran-
nalta irronneet tavarat aiheuttaa vaurioita. Osasinko varautua? Miten tämä päivä on läh-
tenyt käyntiin? (14.9) 
 
Pohjois-Karjalan kylät ja Kylän syke – hanke tekevät tiivistä ja monipuolista yhteistyötä 
kylätoiminnan ja sen turvallisuuden edistämiseksi. Varautuminen on tämän loppuvuo-
den teema Kylän sykkeen ja kylien syksyssä.  
 
Oma kotivara, lähiyhteisön varautuminen ja kylävara ovat asioita, joiden puitteissa on tu-
lossa tapahtumia, tiedottamista ja yhteyksien varmistamista sinne teille kylille. 72 h -kou-
lutus on hyvä ajatusten herättelijä. 
 
Olette tärkeitä henkilöitä ihan normaalissa arjessa, mutta erityisen tärkeää on saada yh-
teys kylille arjen häiriö – tai poikkeusoloissa. Jokaisella kylällä olisi hyvä olla joku varau-
tumisen suunnitelma, kyläkortti ja yhteyshenkilö, joka voisi olla linkki kylätoimijoille, kun-
taan ja viranomaisiin. 
Ollaan yhteyksissä ja tavataan. Kysellään kuulumisia ja pidetään huolta itsestämme ja 
toisistamme. 

https://suomenkylat.fi/maalleasumaan-fi/


                

 

Yhdessä olemme enemmän! 
 
Meitä kannattelee verkko, joka ei aina ole näkyvä,  
sillä se on solmittu aineettomasta välittämisestä ja inhimillisyydestä. 
Se verkko on tehty ihmisistä, jotka laittavat itsensä likoon vapaaehtoisesti paremman 
maailman puolesta. 
 
Metsän vihreisiin tunnelmiin, 
 
eeva 
 
Eeva Kröger 
Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry 
Kylän Syke - KySy- hanke 
p 045 6040388 
eeva.kroger@sydan.fi 
 
 
 

Marttojen Muru- ja ILMASTOkoti hankkeiden 
terveisiä 
 
MURU - Muonitusosaamisen vahvistaminen kylillä 
 
MURU-hankkeessa muonituskoulutuksia suunnitellaan vuodelle 2022 eri puolille maa-
kuntaa. Erityisesti kenttäkeittimellä tehty ruoka on kiinnostanut, joten ilmiantakaa keitti-
miä, jotta pääsemme hyödyntämään niitä koulutuksissa. Muonituskoulutukset järjeste-
tään jonkun tapahtuman yhteyteen, jotta kurssilaiset saavat muonittaa oikeassa tapah-
tumassa.  
 
Syyskuun puolivälin viikonloppuna osallistun Naisten Valmiusliiton NASTA Friski -harjoi-
tukseen ja Joukkomuonituksen kouluttajakoulutukseen eli innolla jaan tätä tietoa maa-
kuntaan. Kertokaa mihin tapahtumaan tarvitaan yleisölle vaikkapa kasviskeittoa tarjolle 
ja sitä ennen kurssi. Valitsemme parhaiksi katsomamme ja painotamme valinnassa eri-
laisia tilanteita ja muonituksia ja eri vuodenaikoja. Tässä vaiheessa kussakin kunnassa 
voidaan järjestää yksi koulutus.  
 
Ilmianna kiva vuotuinen tapahtuma tai joku muu Tiina Anola-Pukkilalle, p. 0504483321 
tai tiina.anola-pukkila@martat.fi. 
 
Tiina 
 

 

mailto:eeva.kroger@sydan.fi
mailto:tiina.anola-pukkila@martat.fi


                

 

ILMASTOkoti Karjalan kylillä -hanke 
 
Ympäristöasiat ja yhteinen tekeminen lasten ja ihan tavallisten aikuisten kanssa yhdistyy 
ILMASTOkoti Karjalan kylillä -hankkeessa. Tavoitteena on koulujen, kotien, järjestötoimi-
joiden ja yhteisöjen yhteistyön lisääntyminen kestävä kehitys- ja ilmastoteemaisella toi-
minnalla. Järjestämme syksyn aikana koulutuksia, jotka antavat valmiudet pitää pieniä 
työpajoja ja toimintapisteitä lähikoululla (4.–6. luokille), kerhossa tms. Koulutukseen osal-
listuminen ei velvoita mihinkään, mutta antaa hyviä eväitä vastata vaikkapa koulun pyyn-
töön tulla vieraaksi siten ja silloin, kun se on turvallisesti mahdollista. 
 
6.10. klo 17–19 ILMASTOsiivous - ekologista siivousta ja isoäidin vinkkejä, Teams tai Mart-
takeskus 
 
3.11. klo 17–20 ILMASTOvälipala - maistuvaa, ilmastokestävää ja terveellistä välipalaa 
koululaisille, Marttakeskus 
 
10.11. klo 17-19.30 ILMASTOkierrätysaskartelu – materiaalien hyödyntäminen uudelleen 
sekä niiden käyttö esim. askartelussa.  
 
Lisäksi ainakin Polvijärvellä ja Outokummussa järjestetään marraskuussa vastaavia kou-
lutuksia. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan netin tapahtumakalenterissa, mutta mielel-
lämme otamme tietoa innokkaista puhelimitse tai sähköpostilla. Ja jos haluatte Joen-
suun Seudun Leaderin alueella jollekin suunnalle oman koulutuksen jostain yllä maini-
tusta aiheesta, niin otattehan yhteyttä. 
 
Koulutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Ilmoittautumiset https://www.mar-
tat.fi/pohjois-karjala/tapahtumakalenteri/ , sähköpostitse pohjois-karjala@martat.fi tai 
puhelimitse numeroon 050 448 1125 toimiston aukioloaikoina.  
 
Lisätietoja Tiina Anola-Pukkila, p. 0504483321, tiina.anola-pukkila@martat.fi. 

 
 

 
 
 
Muista Maakaistan tapahtumakalenteri! 
 
Muistathan, että maakunnan maaseutu-tapahtumat löytyvät maakaista.fi sivuston ta-
pahtumakalenterista. Tulossa on vilkas syksy, etätapahtumia ja myös livetapahtumia on 
tulossa runsaasti.  

Muutama nosto Maakaistan tapahtumakalenterista:  

 

https://www.martat.fi/pohjois-karjala/tapahtumakalenteri/
https://www.martat.fi/pohjois-karjala/tapahtumakalenteri/
https://maakaista.fi/maakaista-info/tapahtumakalenteri
https://maakaista.fi/maakaista-info/tapahtumakalenteri


                

 

Hirviaitailta 
Miten hirvinauha toimii? Miten ja kuka niitä ylläpitää? Miten nauha toimii ja miten kohteet 
valikoidaan? Näistä aiheista keskustellaan hirvinauhaillassa to 23.9.2021 klo 18-19 yh-
dessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvasen 
kanssa. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita! Mukaan iltaan pääset tästä lin-
kistä. Hirvinauhaillan järjestää Joensuun seudun Leader -yhdistys. 

 

Maaseudun kehittäjien teemalliset aamukahvit 
Aamukahveilla keskustellaan maaseutua koskevista aiheista rennolla otteella. Mukana 
vieraileva tähti alustamassa aihetta, jonka jälkeen vapaata keskustelua aiheen tiimoilta. 
Aamukahvit ovat napakoita yhteisiä aamuhetkiä, jotka kestävät 30-45 minuuttia keskus-
telusta riippuen. Virtuaaliset aamukahvit nautitaan parillisten viikkojen keskiviikkona klo 
8:30. Kahvit ovat osa Viesti ja vaikutu! -hanketta. Linkki aamukahveille löytyy tapahtuma-
kalenterista. 

 

Voit myös ilmoittaa oman kyläsi tapahtuman kyläasiamiehelle, joka lisää sen tapah-
tumakalenteriin! 

 
Alueelliset ajankohtaiset 
 
Joensuun seudun Leader -yhdistyksen Massi Meijeristä tukea nuorten 
hankkeisiin 
 
Joensuun seudun Leader ry tarjoaa tukea toimialueensa 13-25-vuotialille nuorille yrittä-
jille ja nuorten harrastus- ja kaveriporukoille. Tukea voi saada esimerkiksi yhteisiin har-
rastusvälineisiin, tapahtumien järjestämiseen tai yrittäjän laitehankintoihin.  
Lue hakuohjeet Joensuun seudun Leader -yhdistyksen nettisivuilta! 
 
Vaara-Karjalan Leader -yhdistyksen teemahankehaku on auki syyskuun 
loppuun 
Vaara-Karjalan Leader ry avaa suositut teemahankehaut ovat jälleen auki. Hankehaku 
koskee yhteensä kolmea eri hankekokonaisuutta: Kulmat kuntoon-teemahanke, Mah-
tavat Masinat- teemahanke sekä Jelppiä järjestötoimintaan-teemahanke. 

Hankehakijaksi hyväksytään Vaara-Karjalan Leader ry:n toimialueella toimiva rekisteröi-
tynyt yhdistys tai säätiö. 

Haku on avoinna 16.8.2021-30.9.2021. Sama hakija voi jättää hakemuksensa useampaan 
teemahankkeeseen. Hakuohjeet saat Vaara-Karjalan Leader- yhdistyksen toimistolta. 

 

Kyläkierrokset käynnistyvät Juuassa ja Ilomantsissa 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTI2YjcwOWItNDJlOC00Y2Q1LWI3ZWQtMWI0ODQxNjdiNmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224cdbd526-1330-4d64-b3a3-a5450d951117%22%2c%22Oid%22%3a%2278134e6b-465c-4b55-8147-384a4a53b5b6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTI2YjcwOWItNDJlOC00Y2Q1LWI3ZWQtMWI0ODQxNjdiNmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224cdbd526-1330-4d64-b3a3-a5450d951117%22%2c%22Oid%22%3a%2278134e6b-465c-4b55-8147-384a4a53b5b6%22%7d
https://maakaista.fi/joensuun-seutu/yhdistys/ajankohtaista/item/1853-hei-nuori-hae-tukea-massimeijerista
https://maakaista.fi/vaara-karjala/henkilosto


                

 

 
Vaara-Karjalan Leader yhdistyksen, Maaseudun Sivistysliiton ja kuntien järjestämät ky-
läkierrokset pidetään syksyn aikana Juuassa ja Ilomantsissa. Mukana kierroksella myös 
Kylän Syke -hanke ja Pohjois-Karjalan Kylät ry. Katso oman kyläsi kyläilta Maakaistan 
tapahtumakalenterista! 

 
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n hallitus 
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n vuosikokous pidettiin Enon Karhunsalon kylätalolla tiistaina 
25.5.2021. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin yhdistykselle hallitus. 

Hallituksessa toimivat kaudella 2021-2022: 

 

Pj. Ritva Purhonen, Ilomantsi 
purhonenr(at)gmail.com 

 

Varapj. Timo Reko, Joensuu 
timo.reko(a)msl.fi 

 
Matti Jaatinen, Tohmajärvi 
mattijaatinen001(a)gmail.com 
  
Liisa Hiltunen, Outokumpu 
hiltunen.liisa(a)gmail.com 
  
Marjaleena Malinen, Kesälahti 
mlmalinen(a)gmail.com 
  

Antero Lehikoinen, Joensuu 
antero.lehikoinen(at)joensuu-leader.net 

 

Taisto Volotinen, Ilomantsi 
volotinen.taisto1(a)gmail.com 

 
 
 
 
 

https://maakaista.fi/maakaista-info/tapahtumakalenteri/paivamaaravali/-?catids=52
https://maakaista.fi/maakaista-info/tapahtumakalenteri/paivamaaravali/-?catids=52


                

 

 
Muistathan jäsenmaksun 
 
Lähetimme vuoden 2021 jäsenmaksulaskun sähköpostilla 8.6.2021. Jos olet jo maksanut 
maksun, hieno homma! Jos et, niin hyvin ehtii vielä. Tässä vielä maksutiedot: 
 

▪ Henkilöjäsenet 10 euroa 
▪ Yhdistys- ja muut yhteisöjäsenet 25 euroa 
▪ Kuntajäsenet 100 euroa 
▪ Kannatusjäsenet vähintään jäsenmaksun suuruinen summa 

 
Saajan tilinumero: FI47 5770 0520 1243 45 
Saaja: Pohjois-Karjalan Kylät ry 
Viesti: Jäsenen/yhteisön nimi ja osoite 

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

kylat.fi  
Olemme myös Facebookissa! 
Instagramista löydymme nimellä pohjoiskarjalankylat. 
Whatsapista tavoitat meidät numerosta 044 2940 800. 
 
 
 

 
 
 

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

