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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – marraskuu 2019 

 

Pohjois-Karjalan Vuoden kylä 2019  
Outokummun Rikkavesi 

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ja Pohjois-
Karjalan Kylät ry ovat valinneet vuoden 
2019 kyläksi Rikkaveden (Rikkaranta, Läh-
tevä, Kuminvaara) Outokummusta. Vuo-
den kylä valinta julkistettiin Livemusiikkia 
ja liikunta -tapahtuman yhteydessä maa-
kuntapäivänä Outokummussa. 

Tilaisuudessa Hanna Huttunen maakunta-
liitosta luovutti lahjasekin ja maakuntavii-
rin. Vuoden 2018 kylän, Kyläparin, edus-
taja Maarit Juvonen luovutti puolestaan 
kiertopalkintona olevan kylätalon. Vuoden kylätunnustuksen vastaanottajina olivat Liisa ja Ilkka Hiltunen 
muiden kyläläisten kanssa. Lisäksi juhlassa Rikkarannan kultakurkut esittivät laulun "Meidän maamme".  

Valintaperusteluissa todetaan muun muassa, että kolmen kylän (Rikkaranta, Lähtevä ja Kuminvaara) muo-
dostaman Rikkaveden kyläyhdistyksen yhteistyö oman kylän alueella sekä laajemminkin eri yhteistyökump-
paneiden kanssa on monipuolista ja sujuvaa. Mukana toiminnassa on myös mökkiläisiä ja maahanmuuttajia. 
Lisäksi toiminnalla on kansainvälinen luonne. Rikkarannalla on paljon tapahtumia ja paljon on tehty. Hienoa 
on myös uusiin asioihin tarttuminen ja tulevaisuuteen katsominen. Kylä edustaa kiitettävästi nykypohjoiskar-
jalalaista identiteettiä kunnioittamalla juuriaan ja perinteitään mutta avautumalla myös uusiin suuntiin. Ak-
tiivinen kylä huolehtii vetovoimaisuudestaan, palveluistaan, ympäristöstään ja maisemistaan.  

Lue perustelut kokonaisuudessaan kylat.fi -sivuilta. 

Onnittelut Pohjois-Karjalan Vuoden kylälle 2019! 
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Valtakunnallinen kylätoimin-
nan tiennäyttäjien- tunnustus 
Pohjois-Karjalaan 

 

 
 
 

  

2017 Vatasen pariskunta vastaanotti Maisemateko 
palkinnon 

Vuoden 2019 Vuoden kylä ja kylätoimijat julkistettiin  
elokuussa Kauhavalla paikalliskehittäjien  
Lokaali-juhlassa. Kyösti ja Marjatta Vatanen  
Kiihtelysvaaran Uskalista palkittiin kylätoiminnan  
tiennäyttäjinä. Heidän vuosikymmenten mittainen  
työ Kiihtelysvaaran kylien kehittämisen parissa toi  
tunnustuksen.  

 
Vataset ovat muun muassa olleet puuhaamassa Uskaliin Suomen pienimmän kylätalon ja Uskalin Muna-
markkinat. He ovat olleet mukana myös useissa Uskalia ja muita Kiihtelysvaaran eteläisiä kyliä kehittä-
vissä Leader-hankkeissa. Kylätoiminnan tiennäyttäjinä palkitaan vuosittain kylätoiminnassa ansioituneita 
henkilöitä, jotka ovat antaneet pitkäaikaisen panoksen kylätoimintaan. Myös Paula Määttä Jyväskylän 
Tikkalasta palkittiin tiennäyttäjänä. 

 
Vuoden kylä ja kylätoimijat 2019 

Suomen Kylät ry palkitsi lauantaina 24.8. paikalliskehittäjien Lokaali-tapahtumassa perinteisesti Valta-
kunnallisen Vuoden kylän ja kunniamaininnan saaneet kylät sekä Kylätoiminnan tiennäyttäjät, Vuoden 
maaseututoimijan ja Maaseutukasvon.  

Valtakunnalliseksi Vuoden kyläksi valittiin eteläpohjalainen Luoma-aho. Noin 350 asukkaan kylässä on 
enemmän työpaikkoja kuin asukkaita ja hyvät lähipalvelut, joita täydentää rakenteilla oleva uusi kylätalo. 
Kunniamaininnan Vuoden kylä -kilpailussa saivat pohjoissavolainen Tuovilanlahti ja satakuntalainen Sy-
dänmaa.  

Vuoden Maaseututoimijana palkittiin tervolainen Seija Korhonen. Vuoden Maaseututoimijaksi valitaan 
henkilö, joka on toiminut aktiivisesti ja innovatiivisesti paikalliskehittämisen parissa. Vuoden Maaseutu-
kasvo on puolestaan kuhmolainen Tytti Määttä. 

Suomen Kylät ry palkitsee vuosittain Vuoden kylän ja ansioituneita maaseututoimijoita. Palkinnot jaettiin 
nyt 35. kerran. Lue lisää suomenkylat.fi 

https://suomenkylat.fi/vuoden-kyla-etelapohjalainen-luoma-aho/
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Vuoden maisemateko  
jättipalsamin torjumi-
sesta Noljakassa 

 
 

  

Pohjois-Karjalassa maakunnallinen vuoden maisemateko 2019 -tunnustus myönnettiin Joensuuhun 
Noljakan asukasyhdistykselle, joka pitkäjänteisellä, suunnitelmallisella ja säännöllisellä työllä on saa-
nut jättipalsamirintaman kitkettyä Noljakan Natura-alueen niittyjen reunalta kauemmaksi.  

Jättipalsamikasvustot olivat valtaamassa luonnonvaraisten kasvien kasvupaikat arvokkaan Noljakan 
Natura-alueen niittyjen ja lehtometsien reunalla. Kolme vuotta sitten Noljakan asukasyhdistys aloitti 
viime hetkellä jättipalsamin kitkemisen talkoilla jatkaen työtä vuosittain. Talkooporukka on saanut kas-
vustoja kuriin laajentaen jättipalsamin kitkemistä jo kauempana arvokkaista luonnonsuojelualueista. 
Tavoitteena on saada koko Noljakan kaupunginosa vapaaksi jättipalsamista. 

Lisäksi Pohjois-Karjalassa vuoden maisemateko-kunniamaininta annettiin juukalaiselle Tuopanjoki 
Seuralle, joka aloitti viime kesänä jättipalsamin kitkemisen kylätalon pihalla estäen kasvin leviämisen 
viereiselle yksityiselle luonnonsuojelualueelle. Talkoissa on ollut mukana 15 henkilöä - kylässä, jossa 
on hieman yli 100 asukasta. Vieraslajitalkoista kylätalolla on muodostunut mukava yhdessä tekemisen 
henki ratkaista ongelma.  

Vuoden maisemateko valittiin viidennen kerran. Tänä vuonna teemana oli Suuret suomalaiset vieras-
lajitalkoot. Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä kilpailussa myönnetään maakunnallisia Vuoden 
maisemateko -tunnustuksia, jotka kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta. Valtakunnallinen tun-
nustuspalkinto julkistetaan marraskuun lopulla Maa- ja kotitalousnaisten varsinaisessa kokouksessa 
Helsingissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kilpailua.  

Tänä vuonna haluttiin kiinnittää huomiota vieraslajeihin. Kilpailulla haastettiin kartoittamaan niitä ko-
tiympäristössä, tekemään toimenpiteitä ja järjestämään talkoita sekä kertomaan vieraslajiongelmasta 
myös toisille. 

Pohjoiskarjalaista vuoden maisematekoa valitsi maisemaraati, jossa oli tänä vuonna Jukka Nykänen 
Pohjois-Karjalan liitosta, Mika Pirinen ja Pekka Piiparinen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta, Taisto Vo-
lotinen Pohjois-Karjalan Kylät ry:stä, Helena Tahvanainen Sanomalehti Karjalaisesta sekä Päivi  
Jokinen Maa- ja kotitalousnaisista. 

 

 

Kerätyt jättipalsamit odottavat jätesäkitystä Joensuun Nolja-
kassa. Kuva: Raija Sillanpää. 

 



 

 

  
 

Jäsenmaksu 2019 

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n jäsenmaksua kerätään kalenterivuosittain, vaikka toimintavuosi onkin  

vuosikokousten välinen aika. 

Lisää tietoa toiminnasta: www.kylat.fi ja Facebook: ”Pohjois-Karjalan Iloiset Kylät” 

Jäsenedut 2019/20 

▪ kyläasiamiehen palvelut (kylätoimintaan liittyvä puhelinneuvonta ja tilaisuudet jäsenyhteisöille)  

▪ SYTY:n yhteisöjen lakimiespalveluita (maksuton alkuneuvonta, 1h) 

▪ kylätoiminnan ansiomerkit (kultaiset/SYTY, hopeiset/Pohjois-Karjalan Kylät ry) 

▪ MSL/SYTY:n opintotoiminnan rahallinen tuki: kurssit, luennot ja opintoryhmät 

▪ KYLÄKAIKU-tiedote 

▪ tapahtumia, koulutusta, verkostoyhteistyötä ym. 

Jäsenmaksut vuonna 2019 

▪ henkilöjäsenet 10 euroa 

▪ yhdistys- ja muut yhteisöjäsenet 25 euroa 

▪ kuntajäsenet 100 euroa 

▪ kannatusjäsenet vähintään jäsenmaksun suuruinen summa 

 

Saajan 

tilinumero 

 

 

FI47 5770 0520 1243 45 

TILINSIIRTO 

Viesti maksun saajalle: 

Kirjoita maksun saajan viestiin selkeä jä-
sen/yhteisön nimi ja osoite! 

                                              

 Saaja  

Pohjois-Karjalan Kylät ry 

  

   Jäsenmaksu vuodelta 2019 

 

 

 Maksaja                                                                                     

 

 

 

 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

_______________________________ 

  

Tililtä n:ro  Eräpäivä EUR 

 
Ilmoitattehan myös sähköpostinne ja osoitteenmuutokset  
jäsenrekisteriämme varten: pkkylat@kylat.fi 

http://www.kylat.fi/
http://www.kylat.fi/

