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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – Elokuu 2017 

 

   Avoimet Kylät  
    Tapahtumat onnistuivat kylillä! 

 

Pohjois-Karjalasta oli mukana peräti 32 kylää Avoimet Kylät päivässä! 
Pohjois-Karjalan Kylät ry. kiittää lämpimästi kaikkia toimijoita päivien 
järjestelyistä ja monipuolisesta tarjonnasta. Keräsimme myös palautetta 
ja kehittämisideoita osallistuneilta kyliltä ja käymme niiden pohjalta 
suunnittelemaan seuraavan vuoden Avoimet Kylät -päivää. Suunnitte-
luun otamme mukaan myös kylätoimijoita. Tästä tiedotamme enemmän 

tulevaisuudessa.  Olkaa kuulolla 😊 

Pohjois-Karjalan Kylien nettisivuille www.kylat.fi on koottu poimintoja 
10.6.2017 tapahtumapäivästä. Voitte myös toimittaa meille valokuvia 
tapahtumastanne, jos haluatte.  

 

Kiitokset tapahtumajärjestäjille ja osallistujille! 

 

  

Avoimet Kylät 2017 satoa 
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Tulevia tapahtumia: 
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Tapahtumia ja toimintaa   
kylille vuonna 2017: 
Vielä ehdit ehdottaa Vuoden maisematekoa! 

Etsi ja hoida itsenäisyyden merkit maisemassa  

Vuoden maisemateko valitaan nyt kolmatta kertaa. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kilpailun teema on ”itsenäisyy-
den merkit maisemassa”. Kilpailuaika päättyy Pohjois-Karjalassa 10.9.2017. 
 

Kerro maisemasta, hoida kulttuuriympäristöä 
Vuoden maisemateko on teko, joka nostaa esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, tapahtumia ja omi-
naispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä tai edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville. Vuonna 2017 Vuoden maise-
mateko voi esimerkiksi olla rakennusten tai rakennelmien kunnostusta tai kulttuurihistoriallisesti keskeisen alueen hoi-
toa tai hoidon suunnittelua, esim. muistomerkkialueen hoitoa. 
Kilpailuun voi osallistua työnäytöksellä, kuten maalinkeitto-, päre- tai niittotalkoilla tai kiviaidankorjausnäytöksellä tai 
tekemällä historiallisen selvitystyön. Myös aineettomat teot voivat osallistua kilpailuun, kuten kulttuuriympäristöön liit-
tyvän piirteen ja perimätiedon esille tuominen, kirjoitus, artikkeli, esitys, valokuvanäyttely tms. Kaikenlaiset, pienet ja 
suuret maisemateot voivat osallistua kilpailuun. 
 

Kilpailuohjeet: 
• Lähetä kuvailu maisemateosta, työn tekijöistä ja perustelut työn merkityksestä alueelliselle maisema-asiantunti-

jalle (yhteystiedot alla). 
• Liitä mukaan valokuvia ja mahdollisia lehtileikkeitä. 

 

Lisätietoja: www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko    #vuodenmaisemateko #suomi100 
ProAgria Pohjois-Karjala ry, maa- ja kotitalousnaiset, Päivi Jokinen, puh. 040 301 2409   
paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi 

________________________________________________________________________________________ 
 

Liity nyt Pohjois-Karjalan Kylät ry:n 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! www.kylat.fi 

 

Kyläasiamies Johanna Junno  p. 044 2940 800 johanna.junno@kylat.fi 
Kyläkehittäjä/JAKE-hanke Tanja Airaksinen p. 050 4095 454 tanja.airaksinen@kylat.fi   
Kauppakatu 23 b A 8, 80100 JOENSUU   

OTA YHTEYTTÄ! 

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko


 

 
Karhufestivaalit Ilomantsissa 

Ilomantsin neljäs Karhufestivaali järjestetään  

24.-26.8.2017 teemalla Metsän kansaa. 

Karhufestivaali on Suomen itäisin kylä- ja kulttuurifestivaali ja yksi Suomen erikoisimmista kesätapahtumista. Festivaali 
juhlistaa luovuutta, yhdessä- sekä yhteistyössä tekemistä, uudistuvaa kansanperinnettä ja Suomen kansalliseläintä, kar-
hua.  Festivaali osuu karhunmetsästyskauden alkuun ja järjestetään Ilomantsissa, jossa on Suomen runsain karhukanta. 
Vuoden 2017 Karhufestivaali on myös mukana Euroopan kulttuuriympäristöpäivässä. 

Vuoden 2017 Karhufestivaalissa kilpaillaan karhunveiston maailmanmestaruudesta. Kaikkiaan 29 itseoppinutta puun-
veistäjää eri puolilta maailmaa toteuttaa oman tulkintansa Metsän kansasta ja karhusta. Päivien aikana on tarjolla run-
saasti oheisohjelmaa mm. Maailman Suurimmat Villiruokafestarit -tapahtuma, luentoja, teatteria, tanssia, Karhuras-
teja, Karhusatu, luontokuvaesityksiä sekä Koko Suomi tanssii- ja Koko Suomi kiittää -tilaisuudet. Torstai-iltana syttyvät 
Parppeinvaaralla Karhutulet ja illan musiikkiannista vastaavat kansanmusiikkiyhtye Sattuma (Petroskoi), Musamartat 
(Ilomantsi) sekä kansanmuusikko Reetta-Mari Kellokoski (Rääkkylä/Ilomantsi).  

Lisäksi Karhufestivaalin aikana voi tutustua Maalaistoriin llomantsin torilla, Karhuteltan yhdistysesittelyihin, ilomantsi-
laisiin esiintyjiin sekä kansalaisopiston kurssitarjontaan pop up-toiminnan muodossa. Höyryjuna kuljettaa kansaa Joen-
suusta Ilomantsin festivaaleille lauantaina 26.8. Nostalgiakyytiin voi nousta myös Heinävaarasta ja Tuupovaarasta.  

Karhufestivaalin järjestävät Maaseudun Sivistysliitto ja Ilomantsin kunta yhteistyökumppaneinaan Vaara-Karjalan Leader 
ry, Stora Enso, Metsänomistajat, Ilomantsin museosäätiö sekä paikalliset yhdistykset ja yritykset. Karhufestivaalin kaik-
kiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Katso tarkempi ohjelma alla olevasta linkistä! 

Lisätietoja: Maaseudun Sivistysliitto  www.karhufestivaali.fi 
Kehittämispäällikkö  Timo Reko   +358 50 322 6798     timo.reko@msl.fi 
Kulttuurituottaja Maarit Hämäläinen-Koljonen   +58 40 579 5957  maarit.hamalainen-koljonen@msl.fi 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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@outlook.com 

 

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

http://www.karhufestivaali.fi/


 

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 Pohjois-Karjalan vuo-
den kylä ja kylätoimija. Ilmoittautuminen 4.9.mennessä www.jelli.fi/ilmoittautu-
minen tai p. 044 957 5997 Tervetuloa juhlaan! 
 
 

Silva metsänäyttely Joensuussa 1.-2.9.2017 

Näyttelyn teemana on ”Metsä kutsuu huomiseen!” 
 

Silva Metsänäyttely järjestetään 1. – 2.9.2017 Joensuun Laulurinteellä. Järjestykses-
sään kuudennen Silvan pääjärjestäjinä ovat entiseen tapaan ProAgria Pohjois-Kar-
jala ja Suomen metsäkeskus. Ohjelma: https://silvafair.fi/nayttelyvieraat/ohjelmat 

Lisätiedot: Anu Pesonen  p. 040 301 2436 ja Leila Laukkanen p. 0500 245 513 

 

Liperin Leipäpäivät 29.-30.9.2017 

 

 

Tervetuloa Liperin Leipäpäivään  

– Kynnöstä Leipään 100 vuotta  
Liperin Leipäpäivä järjestetään syyskuun viimeisenä pe ja la 29. – 30.9. Liperin koulukeskuksessa.  

Leipäpäivän teemana on Kynnöstä Leipään 100 vuotta 

Tämän vuoden Liperin Leipäpäivä-tapahtuman lisäksi koulukeskuksen välittömässä läheisyydessä pidetään Traktorikyn-
nön SM-kisat, jonka järjestää Pohjois-Karjalan Agrologiyhdistys yhdessä Kyntötoimikunnan kanssa. Perjantaina juhliste-
taan myös MTK-Pohjois-Karjalan ja MTK-Liperin 100-vuotis syntymäpäivää juhlaseminaarin merkeissä. 

Leipäpäivään odotetaan tänä vuonna yli 7 000 kävijää ja yli 100 näytteilleasettajaa. Leipäpäivässä esittäytyvät liperiläiset 
ja pohjoiskarjalaiset lähiruoantuottajat, leipomot, käsityöläisyrittäjät ja ravintolat. Tapahtumassa on myös useiden järjes-
töjen toiminnan esittelyä ja tarjolla kahvilapalveluja, uutispuuroa ja ruoka-annoksia. Varaa paikkasi ajoissa! 

Lisätiedot: Pirkko Hyvärinen   Puhelin 0500 985 610, liperinleipapaiva@gmail.com 
                       Johanna Rinnekari   Puhelin 040 301 2441, johanna.rinnekari@proagria.fi 

                       www.liperinleipapaiva.fi 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pohjois-Karjalan Kylät on menossa mukana Kar-
hufestivaaleilla, Silvassa, Leipäpäivillä sekä Järjes-
töjuhlassa. Tapaamisiin myös näissä merkeissä! 

http://www.jelli.fi/ilmoittautuminen
http://www.jelli.fi/ilmoittautuminen
http://www.liperinleipapaiva.fi/

