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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – Helmikuu 2017 

 

Kumppanuutta kehittämään 
– vai riittääkö meille perus kylätoiminta?  
Käynnissä oleva maakuntauudistus ja kuntien tehtävien muuttuminen 
haastavat myös paikallisyhteisöt ja järjestöt miettimään entistä vahvem-
min kumppanuustoimintaa julkisen sektorin kanssa. Asiaa mietitään tällä 
hetkellä eri näkökulmista niin järjestöpuolella kuin kunnissakin.  

Jotta palvelukumppanuus voisi kunnolla toteutua, tarvitaan aivan uuden-
laista osaamista ja liiketoiminta-ajatteluakin. Kyläyhdistysten ei tarvitse 
kuitenkaan itse lähteä suoraan palveluntuottajiksi, vaan siitä vastaavat 
erityiset palveluyhdistykset, osuuskunnat ja verkostot. Tärkeä asia on 
myös, että julkinen puoli on alusta lähtien mukana uudenlaisen toiminta-
kulttuurin luomisessa. Valmis mallikin löytyy naapurimaakunnasta Kai-
nuusta, missä on jo pitkään kehitetty omaa maaseudun palveluverkostoa.  

Hallintouudistuksella on myös vaikutusta kumppanuuden toteutumiseen; 
kuntatasolla on aina helppoa päästä keskusteluyhteyteen vaikkapa kun-
nanjohtajan kautta, mutta uuden Siun Sote -organisaation kanssa saattaa-
kin mennä sormi suuhun neuvottelukumppania etsiessä. Tämä ongelma 
koskee kaikkia järjestöjä, ja lobbausta toimivien yhteistoimintarakentei-
den varmistamiseksi kannattaa tehdä aina kun tilaisuus siihen vain tulee. 

Tämä vuosi on myös poikkeuksellinen kunnalliselämässä, sillä uudet kun-
nanvaltuustot aloittavat jo 1.6.2017. Sen jälkeen alkaa päättäjien koulutus 
ja uusien kuntastrategioiden valmistelu. Maakunnan järjestöväen tavoite 
on, että kaikissa kunnissa valmistellaan samalla selkeä järjestöyhteistyön 
strategia. Tästä kannattaa käydä jo nyt keskustelua koko kunnan järjestö-
väen kanssa. Nyt kannattaa olla myös aktiivinen oman kunnan suuntaan. 

Lisätietoja: Tuomo Eronen/JAKE-hanke, tuomo.eronen@kylat.fi  
www.jake-hanke.fi > Hyvinvointihytinät > ”Järjestöyhteistyön ohje”   
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Tapahtumia ja toimintaa kylille 2017! 

 

Suomi 100 -juhlavuosi tehdään yhdessä 

Pohjois-Karjalan kylille on tarjolla paljon tapahtumavaihtoehtoja itsenäisyyden juh-
lavuonna. Olemme koonneet Kylätiedon Suomi 100 -sivulle esimerkkejä tapahtu-
mista ja kampanjoista, joihin kylätoimijoiden on helppo lähteä mukaan. Sieltä löyty-
vät myös Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Suomi 100 -tapahtumakalenterin tapah-
tumat. 

Kannattaa seurata sivustoamme ja miettiä osallistumista eri tapahtumiin! 

 

Avoimet Kylät 10.6.2017 – Kylätoimijoiden virallinen 
Suomi 100 -tapahtumapäivä 

Valtakunnallista Avoimet Kylät -toimintapäivää vietetään ensi vuonna juhlallisesti 
Suomen itsenäisyysteemalla. Suomen Kylätoiminta ry on hakenut päivälle Suomi 
100 -tunnukset ja päivään panostetaan aiempaa enemmän. Tavoitteena on vähin-
tään kaksinkertaistaa mukana olevien kylien määrä. 

Kylien kannattaa jo nyt laittaa Avoimet Kylät -päivä kalenteriin ja suunnitella mu-
kava ohjelma päivälle. Avoimet Kylät -päivään voi ilmoittautua www.kylat.fi > Avoi-
met Kylät. Huomioittehan, että mukaan tulevat kylät voivat käyttää Suomi 100 -
tunnuksia omassa tapahtumaviestinnässään. 

Lisätietoja: www.avoimetkylat.fi ja www.kylat.fi > Avoimet Kylät 

 

Muuta ajankohtaista kylätoimintaan liittyvää 

Maakunnan kyläkierrokset jatkuvat v. 2017 Joensuun seudulla. Ks. tarkemmin 
www.kylat.fi  Kierroksen toteuttajina MSL, Joensuun seudun Leader, mukana myös 
Pohjois-Karjalan Kylät. 

JANE:n järjestöfoorumi 29.3. Joensuussa – teemana arkistointikoulutus  
Lisää tietoa koulutuksesta www.jelli.fi  Ohjelmaesite seuraavassa kyläkirjeessä. 

Yhdistyshuoltamo-sivusto on avattu 
JAKE-hanke on avannut Yhdistyshuoltamon osoitteessa www.jake-hanke.fi/yhdis-
tyshuoltamo Sivusto on tarkoitettu Pohjois-Karjalan järjestöjen tukipalveluiden ha-
kua varten. Palvelu on vielä kehittämisvaiheessa ja tavoitteena on liittää se myö-
hemmin osaksi Jelli.fi -järjestöportaalia. 

Teatterikorkeakoulu etsii seuran- ja kylätaloilta esiintymispaikkoja 
iltamakiertueelle 
Kylien kannattaa tarttua tarjoukseen. Kiertue toteutetaan loka-marraskuussa, viik-
kojen 42–47 aikana ympäri Suomen. Osaksi kiertuetta voi hakea täyttämällä kaavak-
keen osoitteessa www.lyyti.in/Iltamat  31.3.2017 mennessä. Saapuneiden hake-
musten perusteella valitaan esiintymispaikat ja tehdään kiertueaikataulut. 
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AITANA VAI AIDANSEIPPÄÄNÄ?  
Pohjois-Karjalan maakunnallinen kylätoimintapäivä  

1.4.2017 klo 12-15 Pyhäselän Ohvanassa 
 

Pohjois-Karjalan Kylät järjestää aprillipäivänä  
hauskan ja toiminnallisen kylätapahtuman, jonka 
teemana on kylien vapaaehtoistoiminta ja sen  
kehittäminen.  

Ohjelma on rento, mutta samalla myös juhlava. Luvassa on mielenkiintoisia 
esiintyjiä ja toimintaa kaikenikäisille kyläläisille. Päivän lopuksi palkitsemme 
myös pitkän linjan kylätoimijoita kylätoiminnan ansiomerkeillä. 

Päivän ohjelmassa on mm. 

 Porinapaja - kokemusten vaihtoa kylien välillä 

 Kyläviihdettä Ohvanasta 

 Mallia vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen muilta järjestöiltä 

 Miten kylän lapsijaosto toimii? - Varparannan heppujen tarina 

 Roolit uusiksi ja uutta meininkiä kylään!  
– teatteri-ilmaisunohjaaja Tarja Jänis 

 Kylätoimijoiden palkitseminen  
 LuonnonILO -paja lapsille - Pyhäselän 4H:n ohjattua toimintaa 

Tervetuloa tapahtumaan koko perheen voimin! 

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat Kylätieto Pohjois-Karja-
lan sivuille helmikuun lopussa.  

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n vuosikokous 

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n vuosikokous pidetään 1.4.2017 klo 10 Pyhäselän Ohvanassa.  
Kutsu lähetetään erikseen jäsenille. Tervetuloa! 

   

 

 

 

  

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n hallitus v. 2016/17 

Pj. Taisto Volotinen, Ilomantsi 
volotinen.taisto1@gmail.com  
 
Vpj. Erkki Martikainen, Joensuu 
erkki.martikainen@joenkylat.fi  
 
Raija Albert, Liperi  
raija@albert.in  
 
Teemu Jaatinen, Tohmajärvi 
teemu_jiitinen@luukku.com 
 
Alina Koponen, Juuka 
alina.koponen@juuka.fi  
 

 
Maare Laakkonen, Kitee 
maare.laakkonen@jetina.fi 
 
Heikki Laukkanen, Outokumpu  
hessu944@gmail.com  
 
Antero Lehikoinen, Joensuu 
antero.lehikoinen@joensuu-leder.net 
 
Hannele Pyykkö, Lieksa 
hannele.pyykko@lieksa.fi 

 



 

Vuoden kylä haku ja luvassa 
muitakin palkitsemisia  

Mikä on vuoden kylä 2017? 

Pohjois-Karjalan vuoden kylä 2017 ja kylätoimija ovat jälleen haussa. 

Säännöt ovat entiset ja hakemuksen vuoden kylästä voivat tehdä kylän 
lisäksi kaikki muutkin, jotka tunnistavat hyvän toimijakylän. Vuoden kylä 
-hakemus tehdään sähköisesti yksinkertaisella lomakkeella, joka löytyy 
Kylätieto Pohjois-Karjalan sivuilta www.kylat.fi > Vuoden kylä 
Vuoden kylä osallistuu valtakunnalliseen vuoden kylä kilpailuun.  

Hakemus tulee jättää viimeistään 10.4.2017 mennessä osoitteella:  
pkkylat@kylat.fi  

Kuka on vuoden kylätoimija 2017? 

Toivomme myös esityksiä Pohjois-Karjalan vuoden kylätoimijaksi.  
Kyseessä voi olla henkilö tai joku kylätoiminnan hyväksi toiminut yhteisö.  

Vapaamuotoiset esitykset perusteluineen tulee tehdä viimeistään 
31.5.2017 mennessä osoitteella: pkkylat@kylat.fi  

Kylätoiminnan ansiomerkkien jako  
kylätoimintapäivässä – toivomme esityksiä 

Ansiomerkki on tunnustus pitkäaikaisesta työstä kylien hyväksi. Poh-
jois-Karjalan maakunnallisessa kylätoimintapäivässä 1.4.2017 tullaan 
palkitsemaan Pohjois-Karjalan kylätoimijoita ensisijaisesti hopeisilla an-
siomerkeillä. Hopeisen merkin myöntäminen edellyttää vähintään 12 
vuotta toimintaa kyläyhdistyksen tai Leader-yhdistyksen hallituksessa tai 
toimihenkilönä.  

Mikäli kylänne haluaa palkita omia kylätoimijoitaan, ansiomerkkihake-
mukset yhdessä henkilön toimintahistorian tulee lähettää 15.3. men-
nessä sähköpostilla: tuomo.eronen@kylat.fi  Hakemukset osoitetaan 
Pohjois-Karjalan Kylät ry:n hallitukselle. Hakija vastaa itse merkkien kus-
tannuksista. 

Lisätietoja: www.kylatoiminta.fi/tilaa-ansiomerkki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liity nyt yhdistys- tai henkilöjäseneksi! 
Pohjois-Karjalan Kylät ry on maakunnallinen kylätoimintayhdistys, joka pyrkii monin tavoin edistämään kylien kehittämistyötä ja 
kylätoiminnan näkyvyyttä maakunnassa. Pohjois-Karjalan Kylät ry on keskeinen osa maakunnan maaseudunkehittäjäverkostoa. 

 

Jäsenmaksu 2016/17 
 

10 €/henkilöjäsen 
25 €/yhdistysjäsen 

 

Pankkitili 
 

FI47 5770 0520 1243 45 
 

 

Lisää tietoa jäseneduista ja 
jäsenmaksuista löydät 

 
www.kylat.fi > liity jäseneksi 

 

HUOM! Ilmoittakaa uudet yhteystietonne ja erityisesti sähköposti nettisivullamme olevan lomakkeen kautta! 

Soita meille tai tule käymään, kun 
tarvitset lisätietoja kylätoiminnasta ja 
kylien kehittämisestä. 
 

Kyläasiamies 
Tuomo Eronen 
+358 400 379225  
tuomo.eronen@kylat.fi  
 
Toimisto 
Kauppakatu 23 b A 8 
80100 Joensuu 
pkkylat@kylat.fi 
 

kylat.fi 

jake-hanke.fi 
 

KYLÄTIETO Pohjois-Karjala 
verkkopalvelu kehittyy - 

otamme koko ajan sisältöä ja 
ideoita vastaan! 

Käy tarkistamassa kyläsi tiedot osoitteessa 
 www.kylat.fi  ja lähetä korjattavat tiedot 

tai kuvamateriaali: 
tanja.airaksinen@kylat.fi 
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