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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – Maaliskuu 2017 

 

Aidanseipäitä, tulevaisuuden  
kuusia ja isoja juhlia 
Alkanut vuosi tulee olemaan pelkkää juhlintaa, kun katsoo kalente-
ria. Ja mikäs sen mukavampaa, koska syy on niin hieno – itsenäinen 
Suomi täyttää 100 vuotta! 

Pohjois-Karjalan kylien juhlavuoden aloittaa maakunnallinen kylä-
toimintapäivä – Aitana vai aidanseipäänä – 1.4. Pyhäselän Ohva-
nassa. Teemana on kylien vapaaehtoistoiminta ja kylätoimijoiden 
palkitseminen. 

Toukokuun alussa Suomalaisuuden päivänä maakunnassa istute-
taan Tulevaisuuden kuusia kylätalojen pihamaalle. Kuusten hankin-
taan on saatu Joensuun seudulla mm. Leader-teemahanketukea ja 
tarkempi info kylille asiasta lähtee maaliskuun aikana.   
Suomi 100 -vuoden päätapahtuma kylätoimijoille on Avoimet Kylät -
päivä kesäkuun toisena lauantaina 10.6. Päivään valmistellaan aktiivi-
sesti ympäri Suomea ja tänä vuonna markkinointiin ja tiedottamiseen 
tullaan panostamaan huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Sen 
vuoksi kylien toivotaan ilmoittautuvan mahdollisimman pian, jotta 
markkinointimateriaali ehditään tuottaa ajoissa. Ohjeet tapahtumaan 
löytyvät Kylätieto Pohjois-Karjalan sivuilta. 

Tapahtumia tulee olemaan varmasti pitkin kesää, mutta ensi syksynä 
on tulossa kaksi isoa juhlaa, jotka kylätoimijoiden kannattaa ehdotto-
masti huomioida. Syyskuun alussa Leppävirralla järjestetään valtakun-
nallinen Maaseutuparlamentti, joka pitää sisällään myös kylätoiminta-
päivät. Ja heti perään syyskuun lopussa Joensuussa Karelia-salissa jär-
jestetään Pohjois-Karjalan järjestögaala, jossa palkitaan mm. vuoden 
kylä ja jaetaan eri järjestöjen maakunnallisia tunnustuksia. 

Siispä päivämäärät kalenteriin ja kylätoimijat joukolla mukaan  
tapahtumiin! Tarkempia tietoja löytyy myös tämän lehden sivuilta.  

Tapahtumien vuosi 2017 

Avoimet Kylät 2017 

Jässi-hanke palvelee kyliä 

Kylätalo - Adoptoi kirja 

VUOSIKOKOUS 

Vuoden kylän 2017 haku ja an-

siomerkkiasiaa 

Tässä numerossa 

 



 

Tapahtumia ja toimintaa  
kylille vuonna 2017!  

 

Avoimet Kylät 10.6.2017 – Kylätoimijoiden virallinen 
Suomi 100 -tapahtumapäivä lähestyy, ilmoittaudu nyt! 

Valtakunnallisen Avoimet Kylät -toimintapäivän ilmoittautuminen on hyvässä 
vauhdissa, mutta lisää kyliä mahtuu mukaan vaikka kuinka. Suomen Kylätoiminta 
ry on hakenut päivälle Suomi 100 -tunnukset ja päivään panostetaan aiempaa 
enemmän. Olemme saaneet mm. Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta Suomi 100-tu-
kea tapahtuman markkinointiin. Ja HUOM! – päivään mukaan lähtevät kylät saavat 
Suomi 100 -materiaalin. 

Avoimet Kylät -päivään voi ilmoittautua www.kylat.fi > Avoimet Kylät. Huomioitte-
han, että mukaan ilmoittautuneet kylät voivat käyttää Suomi 100 -tunnuksia 
omassa tapahtumaviestinnässään. 

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

 

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa 

Vuodesta 2012 Pohjois-Karjalan alueella toiminut Jässi-jätevesihanke tarjoaa puo-
lueetonta, maksutonta ja ajankohtaista jätevesineuvontaa haja-asutusalueiden 
asukkaille. Hankkeen toimintamuotoina ovat kiinteistökohtainen neuvonta sekä 
yleisneuvonta. Kiinteistökohtaista neuvontaa annetaan kesäkaudella tarjoamalla 
alueen asukkaille kiinteistöillä suoritettavia neuvontakäyntejä. Yleisneuvontaa an-
netaan neuvontapisteillä erilaisissa tapahtumissa ja markkinoilla sekä kyläyhdistyk-
sien kanssa järjestetyissä jätevesi-infoissa. Rahoitus hankkeelle tulee ympäristömi-
nisteriöltä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kautta. Hanketta toteuttaa Suomen Kylä-
toiminta ry. Hanke on hakenut rahoitusta myös kaudelle 2017. Voitte seurata hank-
keen kuulumisia osoitteessa: www.jatevesihanke.fi/pohjois-karjala 

Jos tarvitsette jätevesineuvontaa tai haluatte jätevesineuvojan mukaan kyläyhdis-
tyksenne tapahtumaan, ottakaa yhteyttä: Hanna-Riikka Ruokolainen, 045-1888 968 
hanna-riikka.ruokolainen@jatevesihanke.fi 

 

Tulevaisuuden kuusien istutus kylätalojen pihalle Suo-
malaisuuden päivänä 12.5.2017 

Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Joensuun Kylät ry toteuttavat Tulevaisuuden kuusi – 
hanketta Joensuun seudun Leaderin alueen kylissä. Olemme saaneet kuusipaket-
tien (kuusi, kuparilaatta ja itsenäisyyden kirja) hankintaan 75 % investointiavustuk-
sen Joensuun seudun Leaderin teemahankkeesta. Tiedotamme asiasta kylille sähkö-
postilla lähiaikoina. Lisätietoja kuusihankkeesta: www.kylat.fi > Tulevaisuuden kuusi 
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AITANA VAI AIDANSEIPPÄÄNÄ?  
Pohjois-Karjalan maakunnallinen kylätoimintapäivä  
1.4.2017 klo 12-15 Pyhäselän Ohvanan Kulttuuritalolla 

Ohvanantie 323, 82200 HAMMASLAHTI 
 

Pohjois-Karjalan Kylät järjestää aprillipäivänä hauskan ja toimin-
nallisen kylätapahtuman, jonka teemana on kylien vapaaehtois-
toiminta ja sen kehittäminen.  

Päivän tarkempi ohjelma on tämän kirjeen liitteenä. 

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät: 
www.kylat.fi > Kylätoimintapäivä 2017    

 

Kylätalo -adoptoi kirja!   
Kylätalo, onko kirjahyllysi tyhjillään, löytyykö kävijöistä ahkeria lukijoita ja kirjojen 
ystäviä? Jos näin on, adoptoi kirja! 

Pohjoiskarjalaiset kylätalot ja muut kokoontumispaikat pääsevät mukaan mielenkiintoi-
seen Adoptoi kirja -projektiin. Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri vastaanottaa kier-
rätykseen meneviä kirjoja ja lahjoittaa niitä eteenpäin kylätaloille ja muille kokoontu-
mispaikoille.  

Kylätaloille ja kokoontumispaikoille on nyt mahdollisuus ottaa vastaan kirjoja, jotka 
voivat tarjota lukuelämyksiä, ehkäpä nostalgiaakin, kohdalle osuville lukijoille. Tarjolla 
on hyväkuntoisia kirjoja, romaaneja, runoja, elämäkertoja ym. Erikoisuutena mm. Kalle 
Päätalon koko tuotanto, joka haluttaisiin antaa kokonaisuutena johonkin sopivaan 
paikkaan.  

Ilmoita kylätalo tai kokoontumispaikka uudeksi kirjakodiksi suoraan Ukri ry:lle.  
Kari Tahvanainen, p. 050-3561903, kartsa.tahvanainen@gmail.com  

  

 

 

 

  

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 
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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n 
vuosikokous 1.4.2017 klo 10 
Pyhäselän Ohvanassa 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään maakunnallisen kylä-
toiminta päivän yhteydessä 1.4.2017 klo 10 Pyhäselän Ohvanassa  
Osoite: Ohvanantie 323, 82200 HAMMASLAHTI 

Kokouksessa käsitellään vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio, 
vuoden 2016 tilinpäätös ja valitaan yhdistyksen hallitus. 

Kokousedustajien ilmoittautuminen kokouksen alussa. 

Tervetuloa!  Ja jäseneksi ehtii vielä hyvin liittyä, katso tarkemmin alla. 
 

Muistutuksia! 
Vuoden kylä haku on 2017 käynnissä 

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

Ohjeet löytyvät Kylätieto Pohjois-Karjalan sivuilta www.kylat.fi > Vuoden 
kylä. Hakemus tulee jättää viimeistään 10.4.2017 mennessä osoitteella:  
pkkylat@kylat.fi  

Ehdota vuoden kylätoimijaa 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 hakeminen 

Pohjois-Karjalan maakunnallisessa kylätoimintapäivässä 1.4.2017 tul-
laan palkitsemaan Pohjois-Karjalan kylätoimijoita ensisijaisesti hopeisilla 
ansiomerkeillä. Mikäli kylänne haluaa palkita omia kylätoimijoitaan, an-
siomerkkihakemukset tulee lähettää 15.3. mennessä sähköpostilla: 
tuomo.eronen@kylat.fi  Hakija vastaa itse merkkien kustannuksista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.kylat.fi/
mailto:pkkylat@kylat.fi
mailto:pkkylat@kylat.fi
mailto:tuomo.eronen@kylat.fi
http://www.kylat.fi/
mailto:tanja.airaksinen@kylat.fi

