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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje – Joulukuu 2016 

 

Suomi 100 -juhlavuosi alkaa 
Jo nyt on selvää, että vuodesta 2017 on tulossa Suomen itsenäisyysjuhlin-
nan ansiosta kaikenlaisen yhteisötoiminnan supervuosi. Myös meille kylä-
toimijoille on tarjolla vähintäänkin riittävästi toimintamahdollisuuksia. Poh-
jois-Karjalan Kylät ry, yhdessä muiden maakunnan kyläkehittäjien kanssa, 
on aloittanut mietinnän siitä, miten erilaiset tapahtumat voidaan sovittaa 
parhaiten yhteen, ja miten niistä tiedotetaan. 

Jo nyt on tiedossa lukuisia eri toimijoiden järjestämiä tapahtumia ja toimin-
tapäiviä, joissa myös kylät voivat olla halutessaan mukana. Ainakin seuraa-
vat tapahtumapäivät kannattaa jo tässä vaiheessa huomioida: 

• Avoimet Kylät -toimintapäivä (10.6.; ks. seuraava sivu) 

• Luonnonpäivät (helmikuu, toukokuu, kesäkuu, elokuu) 

• Itsenäisyyden kuusien istutus (Pohjois-Karjalassa toukokuun alku)  

• Syödään yhdessä - Maailman suurimmat kyläjuhlat (25.-27.8) 

• Pohjois-Karjalan Järjestögaala 2017 (lokakuu) 

• Seurantalopäivä ym. teemapäivät 

Näiden lisäksi tulossa on lukuisia maakunnallisia, kuntien ja järjestöjen juh-
latapahtumia.  

Tilanteen helpottamiseksi rakennamme yhdessä Maakaistan kanssa Kylä-
tieto Pohjois-Karjala -sivuille erillisen Suomi 100 -nostosivun, jolta löytyvät 
kunkin ajankohdan tärkeimmät tapahtumat ym. infoa.  

Suomi 100 -tapahtumiin on saatavissa myös pientä tukea Pohjois-Karjalan 
liiton kautta.  Toinen avustusten hakuaika päättyy 31.1.2017. Kannattaa 
huomioida myös Joensuun Leaderin tapahtumiin liittyvä teemahanke.  

Lisätietoja:  www.suomisata.fi, www.pohjois-karjala.fi > Suomi 100 ja 
www.kylat.fi   
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Tapahtumia ja toimintaa kylille 2017! 

 

 

Avoimet Kylät 10.6.2017 – Kylätoimijoiden virallinen 
Suomi 100 -tapahtumapäivä 

Valtakunnallista Avoimet Kylät -toimintapäivää vietetään ensi vuonna juhlallisesti 
Suomen itsenäisyysteemalla. Suomen Kylätoiminta ry on hakenut päivälle Suomi 
100 -tunnukset ja päivään panostetaan aiempaa enemmän. Tavoitteena on vähin-
tään kaksinkertaistaa mukana olevien kylien määrä. 

Kylien kannattaa jo nyt laittaa Avoimet Kylät -päivä kalenteriin ja seurata päivän jär-
jestelyyn liittyvää tiedottamista. Kerromme vuoden alussa lisää tapahtuman järjes-
telyistä Pohjois-Karjalassa. 

Huomioittehan, että mukaan tulevat kylät voivat käyttää Suomi 100 -tunnuksia 
omassa tapahtumaviestinnässään. 

Lisätietoja: www.avoimetkylat.fi ja www.kylat.fi  

 

Suunnitteilla olevia tapahtumia 

Pohjois-Karjalan kylätoimintapäivä 1.4.2017 

Olemme valmistelemassa pitkästä aikaa maakunnallista kylätoimintapäivää. Ajan-
kohta on huhtikuun alussa, mutta tarkempi ohjelma on vielä työn alla. Päivän tee-
mana tulee olemaan kylien vapaaehtoistoiminta - ja toimijoiden palkitseminen. Oh-
jelmasta tulee rento, mutta samalla myös juhlava. Luvassa on mielenkiintoisia esiin-
tyjiä ja toimintaa kaikenikäisille kyläläisille.  

Lisää tietoa kylätoimintapäivästä on luvassa tammikuussa. 

Kyläpäällikkökoulutus 2017 

Keväällä 2017 järjestetään 3. maakunnallinen kyläpäällikkökoulutus. Koulutuksen 
sisältö on vielä mietinnässä, mutta kyseessä on ”jatkokurssi” kahdelle aiemmalle 
koulutukselle. Aiheita valittaessa otetaan huomioon aiempien koulutusten palaute. 

Lisää tietoa kyläpäällikkökoulutuksesta on luvassa tammikuussa. 

 

Muuta ajankohtaista kylätoimintaan liittyvää 

 Miten yhteiskunnallinen yritys voi toimia energian ja hyvinvoinnin tuotta-
jana? Joensuun seudun keskustelutilaisuus 7.12.2016 klo 13.30-20.30, Joen-
suun Tiedepuisto. Järjestää Elinvoimaa maaseudulle -hanke/Karelia AMK 
Muut aluetilaisuudet v. 2017: Kitee, koulukeskus, 24.1. ja Nurmes, Hyvärilä 
11.1. 

 Maakunnan kyläkierrokset jatkuvat ensi vuonna eri kuntien alueella; kierrok-
sen toteuttajina MSL ja Joensuun Leader; mukana myös Pohjois-Karjalan Kylät 

 Pohjois-Karjalan järjestökysely 2016 -raportti on valmistunut; raportin on 
tuottanut JAKE-hanke ja sen voi ladata osoitteesta: www.jake-hanke.fi > Järjes-
tökysely 2016  

http://www.avoimetkylat.fi/
http://www.kylat.fi/
http://www.jake-hanke.fi/


 

Pohjois-Karjalan kylien toiminnalliset rajat kartalle 
Olemme käynnistäneet kylien kehittämistä auttavan kyläanalyysi-
työn, johon kuuluu tärkeänä osana kylien toiminnallisten rajojen 
digitointi. Työ tehdään vaiheittain niin, että testaamme ensin rajo-
jen määrittelyä muutaman kunnan alueella; tällä hetkellä luonnos-
kartat on jo tehty Liperin, Tohmajärven ja Ilomantsin alueilta. Aina-
kin alkuvaiheessa työ on sujunut – kokeneiden paikallisten kylätoi-
mijoiden avustuksella - varsin helposti. Rajoja voidaan tarkistaa 
myöhemmin esim. kyläilloissa. 

Työtä tehdään yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kaavahen-
kilöstön kanssa, ja rajojen määrittelyn kautta pääsemme hyödyn-
tämään jatkossa mm. tilastokeskuksen väestö- ja elinkeinoaineistoja. Pilottivaiheen jälkeen jatkamme muiden kuntien 
digitointia. Kyläkohtaiset tiedot siirrettään Kylätieto-tietokantaan ja ne ovat kylien ja kyläsuunnittelijoiden käytössä. 

Otamme mielellämme vastaan vinkkejä henkilöistä, jotka voivat avustaa eri kuntien kylien rajojen määrittelyssä. 

Huom! Kyläanalyysin ei ole tarkoitus millään tavalla rajoittaa kylien välistä yhteistyötä, vaan tuottaa uutta tietoa jatko-
kehittämisen pohjaksi.   Lisätietoja:  tuomo.eronen@kylat.fi 
 

Millaisia ovat kylien vapaaehtoistoimijaroolit? 
Kylätoiminnassa lähes kaikki työ on vapaehtoistoimintaa, mutta suhteessa moniin muihin järjestöihin toimijoiden rooli-
tukset ovat huonosti jäsentyneitä ja tehtävät liian laajoja. Tämän vuoksi kyläyhdistysten vapaaehtoistoimijat uupuvat ja 
uusia toimijoita on vaikea motivoida mukaan toimintaan. Selvät tehtävät helpottaisivat työnjakoa ja mahdollistavat kou-
lutuksen ja vertaistuen toimijoille. 

Keväällä 2017 järjestettävän Pohjois-Karjalan maakunnallisen kylätoimintapäivän teemaksi on valittu juuri vapaaeh-
toistoiminta ja keskustelu oikeasta tehtävien jaosta kylän toiminnassa. Samalla voimme myös miettiä kylän eri yhdistys-
ten toimintaa suhteessa toisiinsa. Monissa kylissä näitä asioita on varmaan jo pohdittu, ja olisi hienoa kuulla hyvistä ko-
kemuksista ja toimintamalleista. Näistä asioista kannattaa käydä keskustelua jo etukäteen vaikkapa kyläyhdistyksen hal-
lituksessa. 

Toivomme laajaa osanottoa kevään kylätoimintapäivään 1.4.2017. Jaamme päivästä tarkempaa tietoa heti, kun ohjelma 
valmistuu.  Kylätoimintapäivässä jaetaan myös kylätoiminnan ansiomerkkejä pitkään toiminnassa mukana olleille kon-
kareille. Kerromme asiasta tarkemmin tammikuussa ja pyydämme silloin kylien esityksiä palkittaviksi henkilöiksi. 

 

   

 

 

 

  

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 
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KYLÄTIETO Pohjois-Karjala 
kehittyy – otamme koko ajan 
sisältöä vastaan 
Kehitämme jatkuvasti KYLÄTIETO Pohjois-Karjala verkkopalvelua ja  
toivomme kylätoimijoiden tarkastavan omien kyliensä tietosisällöt.  

Toivomme kyliltä jatkuvasti 

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

päivityksessä 

Tietojärjestelmässä on myös paljon kyläsuunnittelua ja kyläturvallisuus-
suunnittelua tukevaa tietoa. Olemmekin parhaillaan käynnistämässä ns. 
kyläanalyysiä, jonka kautta voimme hyödyntää myös tilastokeskuksen ym. 
keräämiä paikkatietoaineistoja. 

 

Lisätietoja:  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 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 
 

 

Pohjois-Karjalan Kylät ry 
kiittää kuluneesta vuodesta 

ja toivottaa rauhallista 
joulunaikaa ja  

juhlavuoden odotusta  
kaikille kylätoimijoille! 

mailto:tanja.airaksinen@kylat.fi

