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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – Elokuu 2018 

 

Vuoden kylä on Kyläpari Kiteeltä 
Kunniamaininta Paiholalle Kontiolahdelle  
PALJON ONNEA KYLÄTOIMIJOILLE JA KYLÄLÄISILLE! 

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n Kyläkaiku-juhla pidettiin Kiteen Rantapirtillä 
ensimmäisenä maakuntapäivänä 25.8.2018. Maakunnallinen kylätoi-
mintajuhla oli samalla Pohjois-Karjalan Kylät ry:n 20-vuotisjuhla. Juh-
lassa julkistettiin ja palkittiin Vuoden 2018 Pohjois-Karjalan kylä. Vuo-
den kylä valinnan tekee raati, jossa on edustajat Pohjois-Karjalan maa-
kuntaliitosta ja Pohjois-Karjalan Kylät ry:stä. Pohjois-Karjalan maakun-
taliitto tuki tapahtuman järjestämistä. 

Ohjelmassa oli maakuntajohtaja Risto Poutiaisen avauspuheenvuoro, pitkä-
aikaisen kyläasiamies Tuomo Erosen historiikki yhdistyksemme toiminnasta 
ja juhlapuheen piti Kiteen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja maakunta-
hallituksen jäsen Sinikka Musikka. Musiikista vastasivat Severi Koivuniemi ja 
Emma Nenonen Plamen Dimovin ohjauksella. Lisäksi palkitun Vuoden kylän 
Kyläparin Myllyteatterilaiset esittivät hauskan katkelman viime kesän Rak-
kautta ja trasselia näytelmästään. Juhlapaikkana oli Kyläparin Rantapirtti, 
entinen Potoskavaaran maamiesseurantalo, joka antoi tunnelmalliset puit-
teet maakuntapäivän juhlalle. Talon pihalla liehuva maakuntalippu ja kau-
niisti koristeltu täytekakku kruunasivat tunnelmallisen juhlan.  
 
Perustelut Kyläparin valinnalle ovat: pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen 
kylätoiminnan ja vahvan hanketoiminnan ansiot, kolmen kylän yhteistoi-
minta on esimerkillistä ja monipuolista kattaen Myllyteatterin toiminnan 
kehittämisen ja toiminnassa toteutuu yhteisöllisyys ja yhteistyö. 
 

Paiholan saaman kunniamaininnan perustelut ovat: vahvan yhteisöllisen 
toiminnan, suunnitelmallisuuden ja monikulttuurisuuden ansiosta. Eri-
tyismainintana uuden kylätalon rakentaminen, kyläavustajatoiminta ja 
asuinympäristön vaaliminen.  
ONNEA JA MENESTYSTÄ JATKOSSA KAIKILLE KYLILLE ! 



 

Kyläpotkuri-hanke käynnistyy ja jatkuu 31.7.2019 asti 
Ilmoittakaa halukkuutenne olla mukana! 
Pohjois-Karjalan Kylät ry on saanut rahoituksen Kyläpotkuri-
hankkeelle Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakunnan kehittä-
misrahasta 2018-2019. Hanketta on jo käynnistetty kesän aikana 
ja nyt se polkaistaan kunnolla käyntiin! Hankkeen tarkoituksena 
on käynnistää kyläkonsulttitoimintaa kylille, joka tarkoittaa mm. 
kylien ja kyläyhdistysten sekä muiden paikallistoimijoiden yhteis-
työn mahdollisuuksien lisäämistä, koulutuksia, vapaaehtoisten 
vertaistoimintaa, lisätä kokemusten vaihtoa ja saada käytännön 
apua kylätoimintaan. Hankkeen aikana tehdään Kylätoiminnan 
käsikirja, johon toivotaan myös kylien ja kylätoimijoiden näke-
myksiä. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Johanna 
Junno. Tarkoitus on perustaa seutukunnallisia ”kyläraateja” ja 
jalkautua kylille syksyn ja talven aikana. Kokoontumiset ovat eri 
kylien kylätaloilla. Hankkeeseen osallistuminen on ilmaista ja va-
paaehtoista. Hankkeella pyritään vastaamaan Kyliltä kuuluu-ky-
selyn vastauksissa esittämiinne toiveisiin, mitä haluatte Pohjois-
Karjalan Kylät ry:n järjestävän jäsenilleen: 
 

Tärkeimpinä Pohjois-Karjalan Kylät ry:n tehtävinä nähtiin: tiedotus- ja viestintä (69%), kyläsuunnitelmissa avustaminen, 
vaikuttaminen ja yhteistyön lisääminen kuntiin ja maakuntatasolla. Lisäksi kaivataan neuvontaa yhdistystoimintaan sekä 
yhteisten tapahtumien järjestämisapua. Myös koulutusten järjestäminen koettiin tärkeäksi. Neuvontaa ja tukea kaivat-
taisiin mm. hanketoimintaan, kyläsuunnitelmien tekemiseen, asukkaiden aktivointiin ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. 
Uusien toimijoiden mukaan saaminen ja motivointi koettiin tärkeäksi. Tiedotus- ja markkinointi sekä varainhankinta-
asiat nousivat myös esille. Koulutusta toivottiin mm. yhteistyöstä ja yhteisöllisyyden kehittämisestä sekä ikäihmisten 
tietokoneiden käytöstä. Saimme myös paljon arvokkaita vastauksia kysymykseemme, mitä toivoisitte meiltä. Tässä muu-
tamia poimintoja: ”Mukana kulkemista”, ”Aktiivista tiedottamista”, ”Voisitte toimia kaikkien kylien äänitorvena maakun-
nallisiin päättäjiin päin”. 

Haemme NYT mukaan kyläyhdistyksiä pilottikyliksi Kyläpotkuri- 
hankkeeseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa koko Pohjois-Karjalan alu-
eella ja järjestämme seutukunnallisesti kokoontumisia, työpajoja ymv. 
Ilmoittakaa halukkuutenne, kyläyhdistyksenne/asukasyhdistyksenne/muu kylätoimintaa 
järjestävä tahonne, nyt mukaan pilottikyläksi!  ILMOITTAUTUMISET SUORAAN  
Johannalle johanna.junno@kylat.fi. Lisätiedot puh. 044 294 0800 ja www.kylat.fi 
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Ansiomerkkejä kylätoimijoille 
Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Suomen Kylät ry ovat myöntäneet ja jakaneet  
ansiomerkkejä kesän aikana: 
Kylätoiminnan kultainen ansiomerkki luovutettiin Kauko Kankaalle 
1.6.2018 Ilomantsissa Katri Vala kulttuurikeskuksessa.  
Hopeiset ansiomerkit luovutettiin Pauli Louhelaiselle, Juhani Rautiaiselle  
ja Pauli Tuonoselle 22.7.2018 Juuan Petrovaaran 40-vuotisjuhlassa.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Avoimet kylät tapahtumapäivä 10.6. keräsi taas paljon kävijöitä! 
Kiitokset kaikille järjestäjille ja osallistujille! Pohjois-Karjalasta 
oli mukana 16 kylää:  
Niva, Uskali, Villala, Kontioniemi, Varparanta, Vuonislahti, Rikkavesi, Asema-Tenka, Rasimäki,  
Louhioja, Lipinlahti, Savikylä, Värtsilä, Paihola, Hummovaara ja Leppälahti.  
 
Kesäkuussa viidettä kertaa järjestetty Avoimet kylät -päivä keräsi 90 000 osallistujaa lähes 600 kylätapahtu-
maan ympäri Suomen. Vapaaehtoiset kyläläiset tekivät tapahtumien eteen yhteensä noin 45 000 tuntia tal-
kootyötä. 
– Tämän vuoden kävijäluvut ovat iloinen yllätys. Sekä kylien vapaaehtoiset että suuri yleisö ovat ottaneet pop 
up -kylätoiminnan omakseen, ja tapahtumien kirjo oli huikea. Kylät, paikallisuus ja yhteisöllisyys kiinnostavat 
ja toimivat vastavoimana aikamme juurettomuudelle, individualismille ja kuplissa elämiselle, toteaa Suomen 
Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne. 
Avoimet kylät yltää 90 000 kävijämäärällään kesän suurimpien yksipäiväisten yleisötapahtumien joukkoon. 
Yksittäisten kylätapahtumien osallistujamäärät vaihtelivat kymmenestä yli tuhanteen, sillä Avoimet kylät -päi-
vän tapahtumista löytyi kaikkea pihatalkoista suuriin yleisötapahtumiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VUODEN MAISEMATEKO 2018!   
OSALLISTU KILPAILUUN 30.9.2018 MENNESSÄ 
Vuoden maisemateko 2018 - ”Laita hyvä kiertämään”  
  
Vuoden maisemateko valitaan nyt neljättä kertaa. Tämän vuoden teemana on ”Laita hyvä kiertämään”. Teemaa voi to-
teuttaa vapaasti. Kilpailulla halutaan erityisesti edistää kiertotaloutta ja kiinnittää huomiota kulttuuriympäristön ja -mai-
semanhoidon jatkuvuuden turvaamiseen. Esimerkiksi huomioidaan kierrätettävien materiaalien ja rakennustarvikkeiden 
käyttö ja hoitotoimenpiteistä syntyvän materiaalin jatkohyödyntäminen. Vuoden maisemateko nostaa aina esille paikal-
lisen kulttuuriympäristön arvoja ja ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tuleville sukupol-
ville kestävällä tavalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee maisemateon valintaa.  
  
Kerro maisemasta, hoida ympäristöä 
Lähetä kuvaus vuoden 2018 maisemateosta, työn tekijöistä ja perustelut työn merkityksestä alueesi 
maisema-asiantuntijalle. Liitä mukaan valokuvia ja mahdollisia lehtileikkeitä. Kilpailuaika päättyy 30.9.2018. Lähetä mai-
sematekosi sähköpostilla osoitteeseen: paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi tai postissa Päivi Jokinen, ProAgria Poh-
jois-Karjala, maa- ja kotitalousnaiset, PL 5, 80101 Joensuu. Alueelliset maisemateot valitaan loka-marraskuussa 2018. 
Paras pohjoiskarjalainen teko palkitaan. Valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen varsi-
naisessa kokouksessa marraskuussa 2018. 
  
Lisätietoja: www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko       #vuodenmaisemateko   
Päivi Jokinen, puh. 040 301 2409 ja paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi 
 
 

AVOT-kyläyhdistystempaus osa 2 on ratkennut:  
Raatevaaran kyläyhdistys palkittiin  
AVOT Siun sote –hanke (Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla) aktivoi Pohjois-Karjalan kyliä ikäihmisten 
asialle haastekampanjalla, jonka tavoitteena oli saada kyläyhdistykset ideoimaan keinoja aktivoida kylillä asuvia ikäihmi-
siä osallistumaan kylätapahtumiin. Haastekampanja kuuluu osaksi maakunnassa toteutettavaa hallituksen kärkihan-
ketta, Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O). Pohjois-Karjalan Kylät ry oli 
mukana kampanjan tiedottamisessa. 1.osan voitto meni Uskalin kyläyhdistykselle. Kampanjan 2. osassa haastoimme 
kyläyhdistykset toteuttamaan tapahtuman, johon kylän ikäihmiset saatiin osallistumaan mukaan. Raatevaaran kyläyh-
distys toteutti tapahtuman, jossa oli ohjelmassa yhteislaulua ja laululeikkejä, liikuntatuokio sekä tanssia. Tapahtumaan 
osallistui kaiken ikäisiä lapsista ikäihmisiin, yhteensä 53 henkilöä. Suurin osa osallistujista oli eläkeläisiä. Kuvauksen mu-
kaan tapahtuma onnistui hyvin ja oli tunnelmaltaan poikkeuksellisen rento ja kaikkien oli helppo olla osallisena hauskan 
pidossa. Kahvio ja ulkona makkaragrilli toimivat koko tapahtuman ajan. Onnittelut voittajakylille aktiivisesta toimin-
nasta! 

Kirjoittajat Katja Sorjonen (Karelia amk) ja Johanna Junno.  
 

Lämpimästi Tervetuloa mukaan Pohjois-Karjalan Kylät ry:n toimintaan sekä uudet että vanhat 

jäsenet! Liitteenä Jäsenmaksulomake 2018. Lisätietoja toiminnastamme www.kylat.fi ja  

Facebook: Pohjois-Karjalan Iloiset Kylät. 
 

Yhteystiedot: toiminnanjohtaja-projektipäällikkö Johanna Junno,  johanna.junno@kylat.fi, p. 044 294 0800 

 puheenjohtaja Taisto Volotinen, volotinen.taisto1@gmail.com,  p. 050 528 7715 
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