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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – Kesäkuu 2017 

 

 Avoimet Kylät 10.6.2017 
- kylätoimijoiden Suomi 100  

Suomen kylät avaavat ovensa kesäkuun toisen viikon lauantaina kaikille 
vieraille. Samalla päivä on kylätoimijoiden kunnianosoitus juhlivalle Suo-
melle. Koko Suomesta mukana tulee olemaan joka kuudes kylä ja Poh-
jois-Karjalastakin mukana on 30 kylää. 

Avoimet Kylät -päivä on erinomainen tilaisuus käydä uusissa paikoissa ja 
tutustua ihmisiin. Suomalaiset kylät ovat kaikki todella erilaisia ja aina 
uuteen paikkaan mennessä tämä erilaisuus yllättää. Tapahtumien oh-
jelma vaihtelee myös paljon, joten jokaiselle löytyy varmasti sopiva 
kohde. 

Jos oma kylä ei ole järjestämässä tapahtumaa, päivä tarjoaa myös meille 
kylätoimijoille hyvän mahdollisuuden oppia uutta. Kannattaa siis ehdot-
tomasti perehtyä kylien ohjelmiin ja poimia mukava reitti, jolta löytyy 
useampikin vierailukohde. 

Tiedot Pohjois-Karjalan osallistuvista kylistä löytyvät helpoimmin Kylä-
tieto Pohjois-Karjala sivuilta osoitteesta: www.kylat.fi > Avoimet Kylät. 

Lisätietoja: Tanja Airaksinen, tanja.airaksinen@kylat.fi 

 

Pohjois-Karjalan kylätoimijat onnittelevat  
kaikkia suomalaisia 100-vuotiaasta Suomesta!  

Avoimet Kylät 2017 

Maaseutuparlamentti 2017 

Tulevia tapahtumia 

Johanna Junno on uusi 

Pohjois-Karjalan kyläasiamies 

Tuomo on vaihtamassa vapaalle 

Tässä numerossa 

 

http://www.kylat.fi/
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Tapahtumia ja toimintaa   
kylille vuonna 2017!  

 

 

Maaseutuparlamentti 2017: mahdottomuuksista mah-
dollisuuksia - yllätyksiä, ratkaisuja ja kasvua 

Maaseutuparlamentti 2017 kokoaa kaikki maaseudun kehittämisestä ja maaseu-
tupolitiikasta kiinnostuneet Leppävirralle Pohjois-Savoon 1.–3. syyskuuta 2017. 
Maaseutuparlamentti järjestetään tässä laajuudessa ensimmäistä kertaa Suomessa. 
Mahdottomuuksista mahdollisuuksia -teemainen tapahtuma on osa Suomen itse-
näisyyden satavuotisjuhlan ohjelmaa. 

Pohjois-Karjalan Kylät ry järjestää yhdessä järjestökumppaneiden kanssa matkan 
Maaseutuparlamenttiin. Tarkemmat tiedot tästä välitämme elokuun alussa. Terve-
tuloa joukolla mukaan! 

HUOM! Jokainen osallistuja hoitaa ilmoittautumisen ja majoitusvarauksen itse, 
joten kannattaa tehdä se 25.6.2017 mennessä! 

Ohjelma, infot ja varaukset löytyvät osoitteesta:  
http://www.maaseutuparlamentti.fi/maaseutuparlamentti  

 

Yhdessä – Pohjois-Karjalan Järjestöjuhla 23.9.2017 

Kaikkien Pohjois-Karjalan yhdistystoimijoiden yhteistä järjestöjuhlaa vietetään 
lauantaina 23.9.2017 klo 13 alkaen. Juhla järjestetään Joensuussa Itä-Suomen yli-
opiston Carelia-salissa ja se on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 
ohjelmaa. Tilaisuuden järjestää Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta 
JANE.  
 
Tarkoitus on juhlia yhdessä 100-vuotiasta Suomea ja yhdistystoimintaa. Samalla 
tutustutaan toisiin ja vaihdetaan kuulumiset sekä rakennetaan yhteistä kuvaa tule-
vaisuuden yhdistysten Pohjois-Karjalasta. Juhlassa palkitaan myös mm. Pohjois-
Karjalan vuoden kylä ja kylätoimija. 
 
Juhlasta tiedotetaan tarkemmin kesän ja elokuun aikana. 
 
Lisätietoja: Hanna Kääriäinen, hanna.kaariainen@pksotu.fi , p. 044 715 2060  

http://www.maaseutuparlamentti.fi/maaseutuparlamentti
mailto:hanna.kaariainen@pksotu.fi


 

”Minä lähdin takaisin Pohjois-Karjalaan…” 

FM Johanna Junno aloitti Pohjois-Karjalan Kylät ry:n 
uutena kyläkehittäjänä JAKE -hankkeessa 22.5. ja  
siirtyy Tuomo Erosen seuraajaksi kyläasiamiehen  
tehtäviin 1.8. 

Johanna tulee Joensuuhun Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoelta, jossa hän on toimi-
nut vuodesta 2008 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa amanuenssi-museo-
lehtorina. Maakunnallinen työ on hänelle tuttua jo aiemmista työpaikoista ja 
myös Pohjois-Karjala on Johannalle tuttu ympäristö jo opiskeluajoista lähtien. 
Erilaisten toimintojen organisointi, tapahtumien, opetusohjelmien, seminaarien, 
koulutusten ja näyttelyiden järjestäminen sekä yhteistyöverkostojen luominen 
ovat aina kuuluneet hänen työtehtäviinsä eri toimintaympäristöissä.  

Työhistoriassa on kokemusta mm. Outokummun kaivosmuseosäätiön museon-
johtajana toimimisesta sekä Lieksan Pielisen museosta. Junno on ollut kehittä-
mässä valtakunnallista nuorisokeskustoimintaa Virroilla Pirkanmaalla, jossa hän 
toimi kunnallisen liikelaitos Marttisen palveluksessa vastaten Perinnekylän toi-
minnasta. 

Johanna on kotoisin maaseudulta Ylivieskasta. Kylätoiminnan kehittäminen ja 
järjestötyö ovat hänelle mieluisia tehtäviä. Järjestötyössä Johanna on ollut mu-
kana lähes aina. Myös hyvinvointiasiat ovat hänelle tärkeitä, ja se onkin yksi syy 
hänen hakeutumiseensa tähän tehtävään, jossa pääsee kehittämään kylien ja 
yhteisöjen hyvinvointia.  

”Oli mukava palata Pohjois-Karjalaan. Olen luonteeltani koordinoija, kehittäjä ja 
yhteistyölähtöinen. Toivon avointa toimintakulttuuria ja vuorovaikutusta sekä 
yhteistyötä. Toivon omalta osaltani voivani tuoda mukanani uutta näkökulmaa ja 
potkua kylätoimintaan. Uskon, että monipuolinen työhistoriani eri puolilta Suo-
mea on antanut eväitä tämän tehtävän hoitamiseen. Tärkeää on myös sisäinen 
ja ulkoinen tiedottaminen, jota ei voi koskaan korostaa liikaa. Aion tutustua Poh-
jois-Karjalan kyliin jo kesän aikana ja haluan kuulla kylien kuulumisia. Ottakaa 
rohkeasti yhteyttä ja tullaan tutuiksi!”, Johanna kertoo. 

Johannan yhteystiedot löytyvät takasivulta. 

 

 

 

  

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n hallitus v. 2017/18 

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 
 
Jaana Parkkinen, Liperi 
jaana.parkkinen@liperi.fi 

 



 

 

 

 
 

Lähtölaskenta on alkanut 
Niin se vain aika kuluu ja yksi tärkeä vaihe elämässä on tulossa päätök-
seen: olen siirtymässä eläkkeelle 1.8. alkaen kyläasiamiehen hommista. 
Aika monta kyläteemaista lähtöä uralla onkin ollut, sillä tulin mukaan 
Pohjois-Karjalan kylätoimintaan jo v. 1996 kyläasiainneuvottelukuntaan, 
ja sitä tietä sitten Pohjois-Karjalan Kylien puheenjohtajaksi v. 2001. Mo-
nenlaista muutakin osallistumista on tänä aikana ollut: harvaanasutun 
maaseudun teemaryhmä, SYTY:n hallitus ja kylätoimintajaosto, kuntapo-
litiikkaa reilun kaavan mukaan, maakuntahallitus ja tärkeä järjestöasiain 
neuvottelukunta. Viimeiset seitsemän vuotta sitten on kulunut hurah-
taen kyläasiamiehenä ja maakunnan kylien puolia pitäen. 

Aika monta hankettakin on ”saanut” olla tekemässä ja hakemassa. Toi-
vottavasti niistä on joku jälki kylienkin toimintaan jäänyt. Kun miettii tu-
loksia, ei mitään huikeita ”highlighteja” tule mieleen, mutta maakunnan 
kylien menestykset valtakunnallisessa Vuoden Kylä -kisassa, Kylätieto 
Pohjois-Karjalan rakentaminen, JANE, JAKE-hankkeen innovaatio ”järjes-
töyhteistyön ohje” ja monta muutakin mukavaa juttua nousee mieleen. 

Parasta olette kuitenkin te kylätoimijat! Teillä riittää innostusta ja uskoa 
oman kylän asioiden edistämiseen, ja aina kylässä käydessä olen saanut 
iloisesti yllättyä toiminnasta. Kiitokset siis kylien ihmisille ja järjestö-
kumppaneille tuhansista keskusteluista kylien kehittämiseksi! 

Vapaalla minua odottavat luontoharrastukset, kalastus, kamera, aitan 
kattoremppa, lapsenlapset ja tuhat muuta tekemistä.  

Parhainta menestystä kylille! Onneksi maailma ei tullut vielä ihan valmiiksi 😉 

t. Tuomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 2017/18 
 

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 
Johanna Junno 
+358 44 2940 800  
johanna.junno@kylat.fi  
 
Toimisto 
Kauppakatu 23 b A 8 
80100 Joensuu 
pkkylat@kylat.fi 
 

kylat.fi 

jake-hanke.fi 
 

http://www.kylat.fi/
mailto:tanja.airaksinen@kylat.fi

