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Jukka Naukkarinen 
 
Jukka Naukkarinen, kyläpäällikkö 
0400 976 347 
jukka.naukkarinen [at] sahkopalvelu.inet.fi 
 
- vuonna 1961 syntynyt, perheellinen, kahden pojan isä sekä perhekodin isä 
- maanviljelijä ja sähköalan yrittäjä; Sähköpalvelu Jukka Naukkarinen Ky 
 
 
Ummeljoen Kyläyhdistys ry 
 
Jukka kutsui v. 2009 lokakuussa kyläläisiä keskustelemaan kyläyhdistyksen 
tarpeellisuudesta. Ensimmäisessä tapaamisessa, vilkkaan keskustelun päätteeksi, päätettiin 
järjestää uusi tilaisuus tammikuussa 2010. Tuolloin keskustelun lopputuloksena oli 
kyläyhdistyksen perustaminen ja kyseinen tehtävä annettiin toimikunnalle, minkä vetäjäksi 
Jukka valittiin. Virallisten kuvioiden jälkeen yhdistyksen toiminta alkoi syksyllä 2010. 
 
2011 vuodesta lähtien kyläyhdistyksen tapahtumien keskiössä oli Suomen ilmailuhistoria ja 
tällä alueella eläneen Kasper Wreden vaikutus siihen.  
 
Tähän teemaan liittyviä tapahtumia: 
 
Suomalaisen ilmailun historian 100 v. juhlat Ummeljoen lentokentällä 2015 on 
täydellinen esimerkki ennakkoluulottomuudesta ja asioiden eteenpäin viemisestä maaliin 
saakka. Hän järjesti Hornettien ylilennon kyseiseksi päiväksi Ummeljoen lentokentälle. 
Paikalliset ovat todenneet, ettei lentokenttää Ummeljoella olisi ilman Juken päähänpistoa. 
Kyseisen lentokentän avajaiset pidettiin elokuun alussa 2011. 
 

- lentokentän kiitoradan vihkimistilaisuus ja nimeäminen EFKW Ummeljoki 
- lentokonevitriinin rakennusprojekti ja näköismallin lahjoitus vitriiniin 
- ilmailun 100-vuotismuistomerkki 
- Kasper Wreden historia 
- eri vuosina toteutetut lentokenttätapahtumat 

 
Muita tilaisuuksia ja tapahtumia: 
Ummeljoen kylä on puolillaan Juken ideoimia ja osatoteuttamia konkreettisia tapahtumia 
ym. kotiseututekoja:  

• Naukkarisen pihapirtti, Juken omassa pihapiirissä oleva juhlatila/elämyskeidas n. 
100 hengelle. 

• Keskikosken sillalta Lemmensaareen johtavien portaiden uusiminen 

• Keltakankaan ABC:n pihan vitriini Kasper Wreden lentokoneen näköiskoneelle 
Anazi tähtimoottorin kunnostus yhteistyössä KSAO:n lentokoneasentaja opiskelijoi-
den kanssa  

• Komian Sepän pajan muistomerkki 

• Ummeljoen Mobo -rata  

• Mustaojan raivausprojekti 
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• Keskikosken sillan 60-vuotisjuhlat 

• Ummeljoen koulurakennuksen 60-vuotisjuhla 

• Lossipaikan muistolaatta 

• Komian Sepän muistopaikka 

• vuosittaiset siivoustalkoot 

• joka syksyiset köyritulet 

 yhteislaulutilaisuudet 

 
Kylähistorian tietojen keräys ja kirjoitus kyläkirjaksi 
 
Tarkemmat tiedot löytyvät www.ummeljoki.com 
 
Arvostettu yhteistyöntekijä 
 
Jukka on arvostettu yhteistyöntekijä ja oman kylänsä sekä koko seutukunnan elinolojen 
ja viihtyvyyden edistäjä.  
 
Yksi luottamustoimi kylätoimintaan liittyen on ollut Kouvolan kaupungin Kylien 
neuvottelukunnan puheenjohtajuus (2015-5/2017) 
 
Anjalankosken Yrittäjät ovat muistaneet Jukka Naukkarista 2013 Vuoden Yrittäjävaikuttaja 
Jaakko-valinnalla. 
 
2016 Kymenlaakson Liitto ja Kymenlaakson Kylät valinta: Kymenlaakson Kylätoiminnan 
tiennäyttäjä 
 
2017 Kymenlaakson Liitto ja Kymenlaakson Kylät valinta: Ummeljoki- Vuoden kylä 
 
 
Yhteistyö Kouvolan seudun ammattiopiston sähköosaston kanssa 
 
Hänen myönteistä ja määrätietoista persoonaansa arvostetaan laajalti, osoituksena tästä 
on mm. menestyksekäs yhteistyö KSAO:n kanssa. Naukkarisen hellässä huomassa moni 
nuori on saanut hyvän alun ammattiinsa.    

- ensimmäinen työssä oppija/harjoittelija v. 2003 
- tähän mennessä Jukan yrityksessä on ollut harjoittelijoita sekä nuoriso-että 

aikuispuolelta yhteensä yli 50 
- harjoitteluvaihdon kautta saksalaisia nuoria on ollut yrityksessä 10 
- Jukka on ollut sähkö- ja automaatiotekniikan jaoksen jäsenenä työelämän edustajana 

vuosina 2015- 2017 
 
 
 

http://www.ummeljoki.com/

