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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – Marraskuu 2017 

 

Tulevia tapahtumia maakunnassa 
Kylätalot käyttöön -koulutus Kiteellä 
la 2.12.2017 klo 9:30 -14, Puhoksen seurojentalolla (Huvitie 7, Kitee) 

Kylällä komea kokoontumistila – miten tehostaa talon käyttöä, mistä 
lisää käyttäjiä, missä ja miten viestiä ja markkinoida vuokrauksesta ja 
palveluista, mitä huomioida varustelussa ja turvallisuudessa. Tule mu-
kaan kouluttautumaan sekä pohtimaan yhdessä entistä tehokkaampia 
tapoja kylätalon käyttöön.  

Koulutus on maksuton. Mukaan mahtuu 20 koulutettavaa.  

Ilmoittautumiset 23.11. mennessä Tanja Airaksiselle osoitteeseen 
tanja.airaksinen@kylat.fi tai 050 409 5454. Ilmoita nimi, puhelin, sähkö-
postisi, kyläsi, toimenkuva kyläyhdistyksessä sekä mahd. ruokavaliot. 
Kysy vapaita paikkoja!  

Järjestäjät: Pohjois-Karjalan Kylät ry, Suomen Kylätoiminta ry, Maaseu-
dun Sivistysliitto ja Keskitientuki -säätiö.  

 

Valtimon Marrasmessut la 25.11.2017  

klo 9 -15  Valtimotalolla 

Järjestäjä: Valtimon Kehittäjät ry. 

Lisätiedot: sallakokkonen@hotmail.com 

                       paivi.harkin@gmail.com 

                       www.valtimonkehittajat.fi 

Tulkaa tapaamaan meitä messuille! 

 

Pohjois-Karjalan Vuoden Kylä on 

Louhiojan kylä Joensuun Enosta. 

Vuoden Kylä kunniamaininta 

Sotkuman kylälle Polvijärvelle. 

Vuoden Kylätoimija on Kimmo 

Koivunen Juuan Timanttikylistä. 

Lämpimät Onnittelumme ja 

Tsemppiä toimintaan! 

 

mailto:sallakokkonen@hotmail.com
mailto:paivi.harkin@gmail.com
http://www.valtimonkehittajat.fi/


 

 

JAKE -hanke kuulumiset 
Kylät mukana JAKEssa 
 
Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke JAKE  
toteutettiin vuosina 2013–2017. Maakunnallisessa hankkeessa päätavoitteena oli kehittää paikallisia ja alueellisia 
järjestö- ja kansalaistoiminnan toimintarakenteita ja yhteistyömuotoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 
JAKE-kumppanuushanketta toteuttivat Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Pohjois-Karjalan  
Sosiaaliturvayhdistys ja Pohjois-Karjalan Kylät.  

 
Pohjois-Karjalan Kylät ry vastasi Kylä-JAKE -hankeosiosta, jossa lähtökotaisesti tavoitteet olivat kylien tukeminen paikalli-

sessa hyvinvointityössä, viestinnän tehostaminen ja maaseudunkehittäjäverkoston (järjestöjen) yhteistyön vahvistami-

nen. Myös yhteistyön vahvistaminen Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntien maaseutuverkostojen kanssa oli kes-

keistä.  

Perusideana Kylä-JAKEssa on ollut päästä mahdollisimman hyvään vuoropuheluun paikallisyhteisöjen kanssa (kylähaas-

tattelut, kuntatilaisuudet, kehittämisfoorumit). Hankkeen aikana toimenpiteet koko ajan tarkentuivat, ja viestintään, 

hyvinvointitiedon keräämiseen ja verkostoyhteistyöhön liittyvät asiat nousivat keskeiseen rooliin.  

Koko hankkeen keskeisiä toimija ovat olleet Yhdistyshuoltamo, kunta-järjestöyhteistyö ja vapaaehtoistoiminnan ver-
kosto. Lisää hankkeen toimista voit lukea JAKEn tarina –julkaisusta (jake-hanke.fi). 

 

 

 

 

 

 

 
Liity nyt Pohjois-Karjalan Kylät ry:n yhdistys- tai henkilöjäseneksi! 
Pohjois-Karjalan Kylät ry on maakunnallinen kylätoimintayhdistys, joka pyrkii monin tavoin edistämään kylien kehit-
tämistyötä ja kylätoiminnan näkyvyyttä maakunnassa. Pohjois-Karjalan Kylät ry on keskeinen osa maakunnan maa-
seudunkehittäjäverkostoa. 

 

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 
Kauppakatu 23 b A 8, 80100 JOENSUU  johanna.junno@kylat.fi 

 



 

 
Kiitos noin 230 kertaa! 
 
 
Maakunnassamme vaikuttaa tällä hetkellä n. 230 kylä- ja asukas- 
yhdistystä, laskentavasta riippuen. Neljän kuluneen vuoden aikana 
Kylä-JAKEssa on pyritty tekemään hommia kaikkien näiden  
yhdistysten hyväksi ja olemaan tukena yhdistysarjessa. Kiitos ja  
kumarrus teille kylä- ja asukasyhdistystoimijat kuluneista JAKE-vuosista! 
 

Viime vuodet ovat sisältäneet kohtaamisia monen teidän kanssa kylähaastatteluiden, kyläiltojen ja muiden tapahtumien 

merkeissä. Yhdessä olemme kasanneet kylätalon Farmariin, sempanneet terveyskampanjassa, kouluttautuneet, avan-

neet ovia, tehneet turvallisempia kyliä ja paljon muuta.  

Teitä on myös vaivattu muun muassa kyselyin. Niiden kautta annatte kuitenkin arvokasta tietoa todellisuudesta kylillä, ja 

tätä tietoa olemme myös vieneet eteenpäin.  

Kylätieto Pohjois-Karjala -sivusto on ehkä ulkoisesti näkyvin osa toimista, joita hankeaikana on tehty. Toivottavasti sana 

on kulkenut tiedotuksemme kautta ajankohtaisuuksista yhdistystoiminnassa. Kylat.fi -sivuston kyläesittelyihin on koottu 

tietoja usean vuoden ajan, mutta työ jatkuu. Muistutan siis edelleen päivittämään oman kylän esittelykorttia sivustolle :)  

Matka on ollut tekijöille antoisa. Toivon, että olemme onnistuneet jakamaan eväitä yhdistystoiminnan tueksi jatkoon 

myös teille. Jos vaikka hankkeessa koostettiinkin kylähyvinvoinnin paloja yhteen, te sen teette – hyvinvoinnin kylille.  

 

Yhteistyöstä kiittäen omasta ja kaikkien Kylä-JAKEn tekijöiden puolesta,  

Tanja Airaksinen 

kylien hyvinvointikehittäjä 

JAKE- Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke 2013-2017  

Pohjois-Karjalan Kylät ry 

 

Esko-Pekka Tiitisen lämminhenkinen uutuuskirja nyt myynnissä meillä 
Kotikuusen kainalossa 
”Tämä tarina ei vanhene, sillä sen arvoja tulemme tarvitsemaan vähintäänkin seuraavat sata vuotta. Kaikki alkaa lapsuu-
desta, tässä ajassa on tärkeää kertoa lapsille ja lapsenlapsille oman kylän hyvistä arvoista ja yhdessä tekemisen voi-
masta. Rauhallinen ja herkkä kuvakirja antaa lapsille ja aikuisille yhteisen elämyksen. Lukiessamme kirjaa olemme tois-
temme kainaloissa”. Teksti Esko-Pekka Tiitinen, kuvitus Nikolai Tiitinen. 
Kotikuusen kainalossa – kirjaa saatavilla Pohjois-Karjalan Kylät ry:n kautta.  
Hinta 20 euroa/kpl.  
 
Kyläyhdistykset voivat myös tilata kirjaa omaan  
myyntiinsä suoraan Esko-Pekalta.   
Esko-Pekka Tiitinen 
eptiitinen@hotmail.com 
p. 050 531 6515 

 

JAKE-hanke jatkuu 
helmikuun 2018  
loppuun! 

mailto:eptiitinen@hotmail.com


 

Haastekampanja kyläyhdistyksille! 
 
Pohjois-Karjalassa toimiva Ikäihmisten kärkihanke AVOT (Arvokasta vanhenemista omatoimisuutta tukemalla) ja  
Karelia ammattikorkeakoulu hankkeen osatoteuttajana haastavat maakunnan kyläyhdistykset ikäihmisiä aktivoivaan 
kampanjaan!  
 
Ideoikaa kylällänne järjestettävä tapahtuma, johon kylällänne asuvat ikäihmiset pääsevät ja mielellään osallistuvat. Ta-
pahtuma, johon ideanne kohdistuvat, voi olla joko kylän perinteinen yhteinen kokoontuminen tai aivan uudenlainen 
tapa tavata kyläläisiä. Tärkeintä on ideoida ikäihmisten osallistumista mahdollistavia tekijöitä.  
 
Lähettäkää ideanne 15.1.2018 mennessä osoitteeseen: https://www.webropolsurveys.com/S/294B51B9F99D0A71.par 
Paras idea palkitaan kahvituspalkinnolla tapahtumaan, jonka kyläyhdistys on saanut itse nimetä kyselyyn. Voittaneelle 
kyläyhdistykselle ilmoitetaan voitosta 31.1.2018 mennessä.  
 
Ystävällisin terveisin, Karelia amk:n AVOT Siun sote –hanke 
 
Anneli Muona   Katja Sorjonen   
Projektipäällikkö  Projektiasiantuntija  
anneli.muona@karelia.fi  katja.sorjonen@karelia.fi 
+358 50 421 0207  +358 50 359 4733 
 
 

HUOM!  
Pohjois-Karjalan Kylät tekee kyselyn marraskuussa kyläyhdistyksille ja  
jäsenilleen. Vastaamalla voit vaikuttaa toimintaamme. Kysely toteutetaan  
sähköisesti. Vastausten perusteella kehitämme toimintaamme ja haluamme 
kuulla jäsentemme tarpeita. Vastauksenne ovat meille tärkeitä!  
 

 

 

 

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@outlook.com 
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