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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – Elokuu 2016 

 

Kylien palveluiden tulevaisuus 
halutaan selvittää 
Siun Sote ja tuleva maakuntahallintouudistus tulevat muuttamaan oleelli-
sesti julkisen sektorin ja järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja kumppa-
nuuksia. Suurin muutos tapahtuu peruskuntien toiminnassa ja kunnat jou-
tuvatkin valmistelemaan nopeassa tempossa aivan uudet kuntastrategiat. 
Hallinnonuudistus siirtää sote-palveluiden hallinnon maakuntatasolle ja 
samalla kuntien lautakuntien (hallintokuntien) määrä supistuu radikaalisti.  

Jo pitkään keskusteluissa on ollut esillä 3. sektorin toiminnan vahvistumi-
nen. Tämä edellyttää kuitenkin kyliltä ja yhdistyksiltä oleellisesti nykyistä 
parempia valmiuksia olla tuottamassa eri tasoisia palveluita. Yksinkertai-
simmillaan kyse on yhdistysten perustoimintaan ja omiin tavoitteisiin liit-
tyvästä yhteistyöstä, mutta vaativimillaan jopa selkeästä liiketoiminnasta. 

Kylien väliset erot toiminnan tasossa ovat suuria. Myöskin eri maakun-
nissa kumppanuustoiminta on aivan eri vaiheessa. Mielenkiintoinen kylien 
palveluverkoston toimintamalli löytyy varsin läheltä Kainuusta, missä Kai-
nuun Nuotta ry on onnistunut rakentamaan yhteistyössä vahvojen kylien 
kanssa monipuolisen palveluverkoston. 

Kainuun malli kiinnostaa myös meitä pohjoiskarjalaisia ja siksi Pohjois-
Karjalan Kylät ry on valmistelemassa maakunnallista esiselvityshanketta 
po. teemasta.  Jo valmisteluvaiheessa olemme aloittaneet yhteistyön Ka-
relia AMK:n maaseudun elinvoimahankkeen kanssa.   

Jo syksyn 2016 aikana toteutetaan peruskysely kylille paikallisiin palvelui-
hin liittyvistä asioista. Toivomme kyliltä aktiivisuutta kyselyyn vastaami-
sessa. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kylät ovat aktiivisesti mu-
kana oman alueensa kehittämisessä. 

Tuomo Eronen, kyläasiamies  

Kylien palveluiden tulevaisuus 

Toimintaa ja tapahtumia 

Varparanta – vuoden kylä 2016 

KYLÄTIETO kehittyy 

Tukea ja avustuksia kylille ja  
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Tapahtumia ja toimintaa kylille! 

Kylätoimintaa   

Kyläpäällikkökoulutukset 2016  

Lauantaina 8.10.2016 järjestetään 2. kyläpäällikkökoulutus Tohmajärvellä Tikkalan 
seurantalolla. Vastaava koulutus järjestettiin keväällä Vuonislahdessa. Kyläpäällik-
kökoulutus perehdyttää yhdistystoiminnan perusteisiin sekä antaa vinkkejä kylä- ja 
yhdistystoiminnan tueksi.  

Koulutus on suunnattu erityisesti hiljattain toimintaan mukaan tulleille kyläyhdis-
tyksen luottamus- ja toimihenkilöille, mutta toki kaikki kiinnostuneet ovat tervetul-
leita. Mukaan toivotaan kylätoimijoita ympäri Pohjois-Karjalaa. Kouluttajana päi-
vässä toimii kyläasiamies Merja Kaija, Pohjois-Savon Kylät ry:stä. Koulutus on mak-
suton ja mukaan mahtuu 20 koulutettavaa.  

Tarkempi ohjelma: www.kylat.fi  llmoittautuminen 30.9. mennessä Tanja Airaksi-
selle: tanja.airaksinen@kylat.fi tai 050 409 5454.  

LOKAALI 2016 Heinolassa 10.-11.9. 

Valtakunnallinen kylätoimintatapahtuma järjestetään tänä vuonna Heinolassa. 
Kaikki halukkaat ehtivät vielä mukaan tapahtumaan. Ilmoittautumislomakkeet ovat 
auki kuun loppuun. Retki 3 on täynnä, mutta muille retkille mahtuu vielä mukaan. 

Lokaaliin ilmoittautumisen ja majoitusvarauksen jokainen lähtijä hoitaa itse. tar-
kemmat tiedot osoitteesta: www.phkylat.fi/lokaali  

Pohjois-Karjalan Kylät ry järjestää yhteiskyydin lähtijöille pe 8.9.2016. Ilmoita mu-
kaan tulostasi viimeistään tiistaina 6.9. p. 0400 379225 tai tuomo.eronen@kylat.fi  

Syksyn 2016 järjestötapahtumia 

Pohjois-Karjalan Järjestöpäivä 30.9.2016 

Tämän vuoden järjestöpäivä pidetään Ravintola Kerubissa Joensuussa teemalla 
Yhdessä uuden äärellä – Yhdistykset tulevavaisuuden kunnassa ja sote-uudistuk-
sessa. Päivän ohjelma ja ilmoittaumislomake löytyy osoitteesta: www.jelli.fi  

Liperin Leipäpäivä 24.9.2016 

Liperin Leipäpäivä on hieno vuotuinen tapahtumakokonaisuus, jossa myös kylät ja 
järjestöt ovat monipuolisesti esillä. Lisää tietoa tapahtumasta osoitteesta:  
www.liperinleipapaiva.fi 

Joensuun Kylähulinat  

Joensuun Kylähulinat järjestetään 2.-3.9.2016 Joensuun Pakkahuoneen edustalla. 
Tervetuloa mukaan esittelemään toimintaanne. Lisätietoja: 
Erkki Martikainen, p. 045-3255765 erkki.martikainen@joenkylat.fi  

Kuntaraati- ja Järjestöraati-työpajat 13.9.2016 

JAKE-hanke järjestää ajankohtaiset Kuntaraati- ja Järjestöraati-työpajat Joensuun 
Tiedepuistolla. Kuntaraadissa kuullaan mm. Juuan kunnan näkemyksiä tulevaisuu-
den järjestöyhteistyön tarpeesta sekä keskustellaan teemalla Asukkaat, järjestöt ja 
osallistuminen Siun Sotessa ja tulevaisuuden kunnassa. Lisää tietoa raatien ohjel-
masta: www.jake-hanke.fi  

http://www.kylat.fi/
http://www.phkylat.fi/lokaali
mailto:tuomo.eronen@kylat.fi
http://www.jelli.fi/
http://www.liperinleipapaiva.fi/
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Varparanta on  
vuoden kylä 2016 
Pohjois-Karjalan vuoden kyläksi 2016 on valittu Varparannan 
kylä Kontiolahdelta. Perusteluina olivat varsin uuden kyläyhdis-
tyksen toiminnan nopea startti, aktiivisuus Höytiäisen Helmen 
(Varparannan leirikeskus) kehittämisessä ja nuorten ottaminen 
mukaan toimintaan.  Kylän palkitseminen tapahtui Kontiolahti-
päivillä elokuun puolivälissä. 

Varparanta sijaitsee hienolla alueella Höytiäisen itärannalla, 
mikä vetää koko ajan uusia asukkaita kylään. Isona vaikutti-
mena on kylässä toimiva uusi koulu. Koska kylässä asuu paljon 
lapsiperheitä, kyläyhdistys on perustanut oman lapsijaoston, 
joka tuntee nimen Varparannan Heput.  

Koulun välittömässä läheisyydessä on Varparannan leirikeskus, 
joka on lähetyt viimeisen vuoden aikana aivan uuteen nousuun. 
Höytiäisen Helmeksi ristityn toimintakeskuksen kehittämiseen 
on saatu Leader-rahoitusta ja mm. alueen vanhat majoitusmökit 
ovat saaneet nopeassa tempossa aivan uuden upean sisustuk-
sen. Monia muitakin kehittämiseen liittyviä yhteistyökuvioita on 
vireillä. 

Hakijoina oli aiempien vuosien tapaan monta muutakin erin-
omaista kylää, jotka olisivat nekin ansainneet tulla palkituiksi. 

 

Lisää: www.varparanta.com  ja Varparannan kylän facebook-sivut 

 

Vielä kerran onnea Varparanta! 

 

 

  Pohjois-Karjalan Kylät ry:n hallitus v. 2015/16 

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 

 

http://www.varparanta.com/


 

KYLÄTIETO Pohjois-Karjala verkkopalvelu 
kehittyy – otamme koko ajan sisältöä vastaan 

Verkkopalvelua kehitetään koko ajan ja sivuston uutta sisältöä ovat mm. 
kylien palveluiden ja turvatietojen esittely. Tällä hetkellä kylien palvelu-
tiedot on tallennettu Lieksan kylistä, mutta sisältö laajenee sitä mukaa, 
kun materiaalia saadaan kyliltä käyttöön.  

Olemme myös tehneet kesän aikana ensimmäisen sähköisen kylien yh-
teystietojen tietokyselyn suoraan palvelun kautta. Vastausprosentti oli 
vähän yli 50 %, joten sähköisessä tiedonhallinnassa on vielä kehittämisen 
varaa.  

Toivomme kyliltä jatkuvasti 

 yhteystietojen päivittämistä 
 tuoretta kylän brändiä vahvistavaa kuvamateriaalia 
 aktiivisuutta kyläkuvausten sekä palvelu- ja turvatietojen päivityk-

sessä 

Lisätietoja:  tanja.airaksinen@kylat.fi 

 

Tukea ja avustuksia 

Vuoden rajaseututeko – Pohjois-Karjala 

Rajaseutu ry haluaa tukea rahallisesti vapaaehtoistoimintaa ja testaa toi-
mintamallia Pohjois-Karjalassa v. 2016. Tavoitteena on nostaa esiin hyvää 
toimintaa kuten yhdistyksiä, niissä toimivia henkilöitä tai niiden organisoi-
mia hankkeita sekä palkita niitä julkistamalla Vuoden rajaseututeko/Vuoden 
rajaseututoimija. Tarkemmat osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta: 

www.rajaseutu.fi 

Seurantalojen korjausavustusten haku 30.9. mennessä! 

Kylillä olevien seurantalojen kunnostukseen on saatavilla merkittäviä avus-
tuksia Suomen Kotiseutuliiton kautta. Nämä tuet kannattaa ehdottomasti 
hyödyntää! Tarkemmat tiedot avustusten hausta löytyvät osoitteesta: 

www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset 

 

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 
info@kylat.fi 
 
 

kylat.fi 

jake-hanke.fi 
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http://www.rajaseutu.fi/
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