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Pohjois-Karjalan Kylät ry:n uutiskirje

Tulossa Siun Sote
ja ”Uusi Kunta” ovatko kylät
valmiita
keskusteluun?
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen esitteli Pohjois-Karjalan
kuntapäättäjille kuntien uutta tilannetta marraskuussa.

Kylien toimintaympäristössä on tapahtumassa suuria
muutoksia lähivuosina. Siun Sote ja IHA-alueiden
muodostaminen johtavat kunnat aivan uudenlaisen
strategiatyön äärelle. Mutta miten ”Uusi Kunta” toimii?
Viime vuoden loppupuolella varmistui lopultakin kuntien, maakuntien ja
sote-palveluiden uusi malli. Uudistuksessa erittäin merkittävä osa kuntien
ja kuntayhtymien tuottamista palveluista siirtyy maakunnallisille itsehallintoalueille (IHA-alueet). Näillä näkymin kokonaisuuteen kuuluvat ainakin
kaikki sote-palvelut, maakuntaliittojen tehtävät (mahdollisesti myös
ELY:n aluekehittämistehtävät) ja pelastustoiminta.
Jotta demokraattinen ohjaus valtavaan palvelukokonaisuuteen säilyisi,
IHA-alueille valitaan suoralla vaalilla omat valtuustot. Koska rahoitus tulee jatkossa suoraan valtiolta ministeriöiden kautta, nykymuotoinen kuntien ohjaus tärkeisiin hyvinvointipalveluihin ohenee. Kunnille on muodostumassa siten selvä osallisuusongelma palveluiden ohjaukseen.
Muutoksen positiivinen puoli on, että tulevaisuuden kunnat joutuvat keskittymään entistä enemmän elinvoiman ja perusinfran kehittämiseen.
Kunnat joutuvat myös uudistamaan kuntastrategiansa ja tähän työhön
niiden pitää ehdottomasti kutsua mukaan kuntalaiset, kylät ja järjestöt.
Parhaimmillaan ”Uusi Kunta” voi muodostua aidosti kansalaisyhteiskuntapohjalle. Toisaalta, jos paikallisyhteisöjä ei saada mukaan, edessä saattaa
olla ainakin pienten kuntien nopea näivettyminen.
Kylien ja kylätoimijoiden kannattaa siksi seurata tarkalla korvalla oman
kuntansa toimintaa ja olla aktiivisesti mukana kaikissa kehittämiskeskusteluissa.
Tuomo Eronen, kyläasiamies
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Tapahtumia ja toimintaa kylille!
Avoimet Kylät 2016
Vuonna 2016 jo perinteeksi muodostunut Avoimet Kylät -päivä järjestetään lauantaina 11.6.2016. Lisää infoa päivän järjestelystä löytyy keväällä Suomen Kylätoiminta ry:n sivuilta. Pohjois-Karjalan kylien ilmoittautumislomake löytyy jo nyt
osoitteesta www.kylat.fi > Avoimet Kylät 2016. Ilmoittautuminen tapahtumaan
9.5.2016 mennessä.
Kylien kannattaa jo hyvissä ajoin miettiä tapahtuman sisältö, joka voi olla täysin oman
kylän näköinen, mitään erityistä konseptia ei ole. Kokemus on osoittanut, että parhaiten vetävät kirpparit, näyttelyt ja ohjatut kyläretket.
Lisätietoja: tuomo.eronen@kylat.fi
______________________________________________________________

Pohjois-Karjalan vuoden kylä 2016 haku käynnissä
Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto etsivät jälleen maakunnallista vuoden kylää. Esityksiä vuoden kyläksi voivat tehdä kylät itse, kunnat,
maaseututoimijat jne. Esitykset tulee tehdä nettisivuiltamme löytyvällä yksinkertaisella lomakkeelle. Esitystä voi täydentää 1-3 sivun täydentävällä kuvauksella.
Esitykset tulee tehdä 8.4.2016 mennessä postitse tai sähköpostitse lomakkeessa
ilmoitettuun osoitteeseen.
Vuoden kylän hakulomake löytyy osoitteesta:
kylat.fi > Vuoden kylä 2015.
Toivomme myös esityksiä vuoden kylätoimijaksi. Esitykset voivat olla vapaamuotoisia, tärkeää on vain, että niistä löytyvät hyvät perustelut ja henkilön lyhyt kylätoimintahistoria.
Esitykset sähköpostilla 25.4. mennessä: tuomo.eronen@kylat.fi
____________________________________________________________

Kuntien kyläpäällikköillat ja kyläpäällikkökoulutukset 2016
Pohjois-Karjalan Kylät ja JAKE-hanke järjestävät v. 2016 kylätoimintaan keskittyviä kyläpäällikköiltoja. Illoissa käydään läpi KYLÄTIETO Pohjois-Karjala -verkkopalvelun uudet toiminnot, kylien osallistuminen omien tietojen ylläpitoon, kunnan ja
kylien yhteistoimintaa ym. ajankohtaisia asioita. Tämä lisäksi järjestämme kaksi erillistä laajempaa kyläpäällikkökoulutusta (kevät ja syksy).
Pohjois-Karjalan Kylät on myös mukana kumppaneiden järjestämissä kuntien kylätapaamisissa.
Tiedotamme kuntakohtaisista tapahtumista kylille suoraan sähköpostilla, facebook-sivuillla ja KYLÄTIETO Pohjois-Karjalassa.
Lisätietoja: tanja.airaksinen@kylat.fi

____________________________________________________________

Kuntien hyvinvointihytinät jatkuvat myös vuonna 2016
JAKE-hanke jatkaa keväällä 2016 Hyvinvointihytinöitä viidessä pilottikunnassa:
Liperissä, Outokummussa, Kontiolahdella, Juuassa ja Kiteeellä. Seuraa paikallislehtien
ilmoittelua tai tarkista ajat hankkeen sivuilta: www.jake-hanke.fi
Hytinöissä etsitään uusia toimintamalleja kuntien ja yhdistysten kumppanuuteen. Myös
SiunSote ja Miun Yhdistys-ohjelma ovat vahvasti esillä vuoden 2016 hytinöissä. Huom!
Hytinät koskevat myös kylätoimijoita.
Lisätietoja: kari.hyvarinen@kansanterveys.info
___________________________________________________________

Petri Rinne on
SYTY:n
uusi puheenjohtaja

Suomen Kylätoiminta ry:n johdossa tapahtui v. 2015 lopussa sukupolven
vaihdos; pitkäaikainen puheenjohtaja Eero Uusitalo jätti tehtävän ja uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin kolmesta ehdokkaasta Joutsenten reitin -Leaderryhmän toiminnanjohtaja Petri Rinne. Rinteellä on pitkäaikainen kokemus
paikalliskehittämisestä ja kansainvälisestä toiminnasta. Petri Rinne on varmasti jatkossa hyvä linkki kylä- ja Leader-toimijoiden välillä.
Keskusjärjestön puheenjohtajavaihdos sattuu yhteiskunnalliseen murrosvaiheeseen, jossa myös SYTY:n järjestörakennetta ja rahoitusmallia joudutaan
aktiivisesti kehittämään. Esimerkiksi kylätoiminnan valtionapuun kohdistuu
jatkuvasti kovia leikkauspaineita, vaikka taso on jo nyt kovin alhainen.
Jotta uusi puheenjohtaja pääsisi perehtymään nopeasti käytännön kylätoimintaan, Pohjois-Karjalan Kylät ry on kutsunut hänet maakuntavierailulle
18.-19.3. Rinne osallistuu myös Pohjois-Karjalan Kylät ry:n vuosikokouksen (lauantai 19.3.) alussa pidettävää seminaariin. Vuosikokouksen
paikka tarkentuu helmikuussa ja tiedotamme siitä eri kanavien kautta.



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

Eero Uusitalo in memoriam

Marjaana Aarnio, Tohmajärvi

Suomalaisen maaseutupolitiikan uranuurtaja professori Eero Uusitalo menehtyi äkillisesti kotonaan Perniössä 5.12.2015.

Raija Albert, Liperi

Eero Uusitalo toimi Suomen Kylätoiminta ry:n puheenjohtajana vv. 19972015. Uusitalo tunnettiin suomalaisen maaseutupolitiikan määrätietoisena ja
periksiantamattomana rakentajana 1980-luvulta lähtien. Hän toimi maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän pääsihteerinä vuosina 1995−2012. Kansallisen
maaseutupolitiikan lisäksi Uusitalo osallistui aktiivisesti kansainvälisille maaseutupolitiikan areenoille.
Uusitalo jäi eläkkeelle maaseutuneuvoksen virasta työ- ja elinkeinoministeriöstä kesällä 2012.

marjaana.aarnio@msl.fi

raija@albert.in
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

Maakuntien kylätoimijat ja SYTY:n henkilöstö kiittivät eroavaa puheenjohtaja
Eero Uusitaloa marraskuussa 2015 Tampereella. Tilaisuudessa Eero kertoi laajasti
omasta urastaan maaseutupolitiikan tutkijana, virkamiehenä ja Suomen
kylätoiminnan tien näyttäjänä.

Ota yhteyttä!
KYLÄTIETO Pohjois-Karjala -sivuston kyläkorttien ulkoasu ja sisältö ovat saaneet uutta ilmettä
Kylat.fi -sivustolle on koottu pohjoiskarjalaisten kylien, taajamien
ja kaupunginosien esittelyt. Sivustolla jokainen kylä saa oman kylätalokortin. Näistä kyläkorteista löytyvät kyläkuvauksen lisäksi mm. kylän yhteystiedot, yhdistykset, kyläsuunnitelmat sekä mahdollisen kylätalon tiedot.
Talven 2016 aikana jatkoksi on tulossa kyläturvakortti.

kylän esittely



kylätalon esittely



kyläturvallisuusinfo (kevät 2016)

Toimisto:
Kauppakatu 23 b A 8
80100 Joensuu

info@kylat.fi

Kortissa on nyt useita esittelylehtiä:


Soita meille tai tule käymään,
kun tarvitset lisätietoja
kylätoiminnasta ja kylien
kehittämisestä.

Voit vierailla myös Mallikylässä ja katsoa, miltä laaja kokonaisuus voi näyttää. Katso miltä uudet sisällöt näyttävät ja löytyvätkö kaikki kyläsi tiedot
ajantasaisena. Siirry kylat.fi-sivulle ja hae oman kylän esittelykortti kylähausta, käy läpi kylän tiedot ja lähetä tarvittaessa täydennys meille.

Kyläasiamies:
Tuomo Eronen
+358 400 379225
tuomo.eronen@kylat.fi

kylat.fi
jake-hanke.fi

Kylien tapahtumat yhteisessä kalenterissa
Kylat.fi -sivusto on siirtynyt käyttämään kylä- ja maaseututoimijoiden yhteistä tapahtumakalenteria. Tapahtumakalenteria tuottaa Maakaista.fi -sivusto, ja päivitämme sitä verkostoyhteistyönä.
Tapahtumakalenteri on kaikkien kylä- ja maaseututoimijoiden yhteinen
ilmoitusväylä ja siinä välitetään tietoa maakunnallisista ja kuntatason tapahtumista sekä kylätapahtumista. Kalenterin löydät nyt kylat.fi -sivun
Ajankohtaista -otsikon alta. Käy katsomassa mitä maakunnassa tapahtuu
sekä ilmoita oma tapahtuma mukaan.
Lisätietoja: tanja.airaksinen@kylat.fi , p. 050 409 5454

www.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 2015/16: 10 €/henkilöjäsen ja 25 €/yhdistysjäsen
Pankkitili: FI47 5770 05201 24345
Lisää tietoa jäseneduista ja jäsenmaksuista löydät: www.kylat.fi > liity jäseneksi.
HUOM! Ilmoittakaa uudet yhteystietonne ja erityisesti sähköposti nettisivulla olevan lomakkeen kautta!

