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ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY AJAA KYLIEN ETUJA
Etelä-Karjalan Kylät ry on eteläkarjalaisen kylä– ja asukastoiminnan eduntekijä ja osa
valtakunnallista kylätoimintajärjestelmää, joka muodostuu kattojärjestöstä (Suomen
Kylätoiminta ry) ja 19 maakunnallisesta kylien yhteenliittymästä. Kylätoiminta saa vuosittain erikseen määrättyä valtionapua, josta maakuntien osuus on tänä vuonna 37 235
euroa. Lisäksi yhdistys on toteuttaa erilaisia hankkeita.
KESÄAIKA
Etelä-Karjalan Kylät ry:n toimisto on auki normaalisti virka-aikaan kesäkuun. Heinäkuussa toimisto on kiinni. Kyläavuksi hankkeen työntekijöiden lomat: Marja Jussila 22.6.—
14.8. ja Minna Piutula 6.7.—7.8. Helpdeskien lomat: Jesse Ahonen 1.—10.7. ja Marja
Liuska 6.7.—6.8. Sähköinen kyläkirje ei ilmesty heinäkuussa. Kylien kotisivujen ylläpito
on siirtynyt Tietomaakunta eKarjala Oy:ltä Saitalle. Ongelmatilanteissa laittakaa ongelmasta tietoa osoitteeseen: kirjaamo@ekarjala.fi, niin saatte apua vastausviestillä.
Mikäli salasananne on unohtanut, käyttäkää "salasana hukassa" -linkkiä, joka löytyy
kirjautumissivun alareunasta. Tällöin järjestelmä lähettää käyttäjälle automaattisesti
uuden salasanan.

KYLÄAVUSTAJIA KYLIIN
Vuonna 2014 alkaneessa Kyläavuksi –hankkeessa kyliä avustetaan palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella kyläavustajiksi alueensa asukkaille ei-ammattitaitoa vaativiin arjen askareisiin. Etelä-Karjalan Kylät ry hoitaa kylän puolesta palkkaukseen liittyvät
paperityöt sekä järjestää koulutusta kyläyhdistyksille ja kyläavustajille. Kyläavustajatoiminta ei kilpaile paikallisten yritysten kanssa, vaan tekee yhteistyötä mm. markkinoimalla paikallisten yritysten palveluita. Kyläavustaja –toiminta parantaa palvelujen tarjontaa
ja mahdollistaa ikääntyvien asumisen pitempään kotona, pitkäaikaistyöttömät työllistyvät ja kunnat säästävät työllistettyjen Kela-palautuksissa.

Kyläavustajan palvelun suositushinta on 10€/tunti (minimilaskutus 2 tuntia). Palkkatuki
kattaa kyläavustajan palkan ja sivukulut. Muiden kulujen kattamiseen (vastuuvakuutus,
puhelinkulut, pankkikulut ja korvaus palkkojen laskemisesta yhteensä 90€/kk) riittää 5
palvelumyyntikertaa kuukaudessa. Kyläavuksi –hankkeen projektipäällikkö Marja Jussila
hoitaa mm. kylän työnantajakuntoon sekä työllistämisen paperiasiat ja työvalmentaja
Minna Piutula hoitaa mm. työllistettävän kanssa hänen henkilökohtaisen työelämän
jatkonsa tai koulutuksensa.

ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY:N HALLITUS 2015
Varsinainen jäsen
Rauni Lallo, puheenjohtaja
040 551 0131
ramala49@gmail.com
Leader –ryhmät:
Riitta Bagge, Kärki-Leader
050 596 9489
riitta.bagge@pp.inet.fi

Varajäsen:

Maria Tiippana, Rautjärvi, kyläyhdistys
050 461 5432
maria.tiippana@hotmail.fi

Sirpa Onttinen, Leader Länsi-Saimaa Ilkka Lampinen, Joutseno, kyläyhdistys
040 734 3053
040 045 0966
sirpa.onttinen@lansi-saimaa.eu
punttila@hotmail.com
Kylä- ja asukasyhdistysedustajat:
Arvo Kukkonen, Imatra
040 747 2009
arvo.o.kukkonen@gmail.com

Ritva Kuuva, Imatra
044 043 0121
ritva.kuuva@pp1.inet.fi

Raija Suuronen, Lappeenranta
040 743 4956
raija.suuronen(at)netti.fi

Jarmo Lahtinen, Lappeenranta
040 515 9839
jarmo.lahtinen@pp.inet.fi

Hannu Hakonen, Lemi
050 051 8365
hannu.hakonen27@gmail.com

Raimo Suomela, Lappeenranta
050 414 0581
raimo.suomela@pp1.inet.fi

Muiden sidosryhmien edustajat:
Jouni Muukka, MTK
050 355 5580
jouni.muukka@gmail.com

Tuula Dahlman, MTK
020 747 2605
tuula.dahlman@mtk.fi

Matti Jaatinen, Ruokolahti, yrittäjä
050 015 4151
mj.jaatinen@co.inet.fi

Ossi Pekonen, Parikkala, yrittäjä
040 091 7833
ossi.pekonen@gmail.com

Vesa Punkka, kuntaedustaja
040 712 3735
vesa.punkka@luumaki.fi

Olavi Punkka
044 216 5776
olavi.punkka@pp.inet.fi

Yhdistyksen yhteistyökumppaneita olivat maakunnan kylät ja kaupunginosat, kunnat,
kaupungit, Suomen Kylätoiminta ry, toimintaryhmät, maakuntaliitto, Eksote, Socom
sekä muut maaseudun kehittämistoimintaa harjoittavat yhteisöt.
Maakunnallisen kylätoiminnan toimintaedellytysten tukemiseksi yhdistys toteutti varsinaista kylätoimintaa tukevaa Kyläavuksi -hanketta, jonka tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä kylissä palkkatuella alueensa asukkaiden avuksi tavallisissa arjen askareissa. Hankkeen toimenpiteitä toteutti hankkeen toteutuksesta vastaava projektipäällikkö ja työllistettyjen työelämän polkuvalmennuksesta vastaava työvalmentaja. Vuoden 2014 aikana hankkeessa työllistettiin 11 pitkäaikaistyötöntä. Kyläavuksi -hankkeessa
tehtiin laaja-alaista yhteistyötä eri työllistämistoimijoiden ja yrittäjien kanssa.

KYLIEN HELPDESK
Etelä-Karjalan Kylät ry:n omat kyläavustajat tarjoavat apua atk- ja koneongelmissa. Kyläavustajamme Marja Liuska ja Jesse Ahonen antavat puhelinneuvontaa ja tulevat tarvittaessa
myös paikan päälle ratkaisemaan ongelmanne. Puhelinneuvonta on maksutonta ja neuvonnasta paikan päällä veloitetaan normaali kyläavustajataksa 10 €/tunti (minimilaskutus 2 tuntia) sekä neuvojan matkakulut. Marjan toiminta-alue on Imatra – kärkikunnat ja Jessen Lappeenranta – Länsi-Saimaa. Ongelmatilanteissa tavoitat avustajamme arkisin klo 9:00 – 12:00.
Yhteystiedot:
Imatra – Kärkikunnat alue: Marja Liuska 040 4871063, marja.liuska@taipalsaari.fi
Lappeenranta – Länsi-Saimaan alue: Jesse Ahonen 040 4871209, jesse.ahonen@taipalsaari.fi
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

LINKIT
Etelä-Karjalan paikallisen kehittämisen ohjelman sisältökysely
http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/

HALLINTO

YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Yhdistyksen vuosikokous, jossa yhdistyksen jäsenistö käyttää ylintä päätäntävaltaa, pidetiin
huhtikuussa 2015. Vuosikokouksessa käsitelliin yhdistyksen sääntöjen määräiset asiat. Jäsenistö valitsee yhdistykselle hallituksen, joka vastaa yhdistyksen hallinnon järjestämisestä.
Hallituksessa käsiteltävät laajemmat hallinto- ja talousasiat valmistelee johtoryhmä, johon
kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä työntekijät. Yhdistyksen työntekijät valmistelevat sekä johtoryhmässä että hallituksessa käsiteltävät asiat.

Jotta säilytte postituslistoillamme, niin ilmoittakaa meille aina yhteystiedoissanne tapahtuvista muutoksista yhdistyksenne puheenjohtajan/varapuheenjohtajan tai sihteerin
muuttuessa. Ilmoittakaa sekä maaposti– että sähköpostiosoitteet. Yhteystietomuutokset voitte ilmoittaa kotisivuillamme yhteystietojen päivitys –lomakkeella tai sähköpostitse projektipäällikkö Marja Jussilalle; marja.jussila@taipalsaari.fi.

Hallituksen kokoonpanossa jatketaan kolmikantaperiaatetta, joka tehostaa maaseutuyhteistyötä. Edustettuna hallituksessa ovat kylät, toimintaryhmät ja yhteistyökumppanit. Yhdistyksellä toimii vuonna 2011 koottu tulevaisuuden kehittämisryhmä, joka koostuu puheenjohtajista, työntekijöistä ja hallituksen jäsenistä. Se vastaa maakunnan maaseutuyhteistyön toiminnasta ja yhdistyksen toiminnan kehittämisestä.

JÄSENLASKUTUSTA KOSKEVAT YHTEYDENOTOT
Minna Piutula; minna.piutula@taipalsaari.fi

Yhdistyksellä on 5 työntekijää, joiden palkka koostuu valtionavusta ja hankkeista. Yhdistyksen toimipaikka sijaitsee Taipalsaaren kunnantalolla. Koska työntekijöiden toiminta-alue on
koko maakunta, työntekijät tekevät myös etätyötä ja liikkuvat runsaasti maakunnan alueella.

TULEVAA TOIMINTAA

TALOUS

29.9.2015
30.9.2015
7.10.2015
8.10.2015
30.11.2015

Yhdistyksen tuotot muodostuvat valtionavusta, jäsenmaksutuotoista sekä toteutettavien
hankkeiden julkisista tuista. Lisäksi yhdistyksellä on omaa varainhankintaa. Yhdistyksen
kulut muodostuvat palkkakuluista, matkakuluista, ostopalkkioista, vuokrakuluista ja muista
sekalaisista kuluista sekä toteutettavien hankkeiden kuluista. Suomen Kylätoiminta ry tilittää
valtionapua yhdistykselle noin kahden kuukauden väliajoin.

Kyläavuksi—hankkeen itsearviointi
http://kylat.ekarjala.fi/kylaavuksi/

Kyläavustajien ja yhteyshenkilöiden koulutus, Imatran seutu
Kyläavustajien ja yhteyshenkilöiden koulutus, Lappeenrannan seutu
Kyläpäällikkötapaaminen, Lappeenrannan seutu
Kyläpäällikkötapaaminen, Imatran seutu
Työfoorumi, Lappeenranta

JÄSENISTÖ

TOIMINTA VUODELTA 2014

Yhdistyksellä on henkilöjäseniä, yhdistysjäseniä sekä kannattajajäseniä. Yhdistyksen
jäsenistön määrää pyritään lisäämään. Jäsenille tilataan Suomen Kylätoiminta ry:n toimittama viisi kertaa vuodessa ilmestyvä MaaseutuPlus -lehti. Kunta- ja kaupunkikannattajajäsenille lehti tilataan niiden kaikkiin kirjastoihin. Suomen Kylätoiminta ry:n
välittämä ilmainen lakimiespalvelu on tarjolla vain yhdistyksen jäsenille.

Yhdistyksen kolmikantaperiaatteella (edustus kylistä, toimintaryhmistä ja yhteistyökumppaneista) koottu hallitus kokoontui vuonna 2014 7 kertaa ja ylintä päätäntävaltaa käyttävä
yhdistyksen vuosikokous kerran 29.4.2015. Yhdistyksellä oli 2 kokoaikaista työntekijää
(Kyläapu-hankkeen projektipäällikkö Marja Jussila ja Kyläapu-hankkeen työvalmentaja Minna
Piutula 1.7. lähtien) sekä osa-aikainen kyläasiamies (Terhi Ojanen). Yhdistyksen toimipaikka on sijainnut Taipalsaarella kunnantalolla. Yhdistyksellä oli vuonna 2014 19 henkilöjäsentä,
90 yhdistysjäsentä ja 9 kannattajajäsentä.

TIEDOTUS
Yhdistyksen kotisivut (http://kylat.ekarjala.fi) ovat tärkein kylätoiminnan tiedotuskanava, jossa julkaistaan omia ja yhteistyökumppaneiden maakunnallisia sekä valtakunnallisia ajankohtaisia asioita. Yhdistyksellä on myös Facebookissa keskustelumedia-alusta
https://fi-fi.facebook.com/ekkylat , sekä sekä twittertili https://twitter.com/ekkylat15.,
jossa kylätoimijat voivat ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Yhdistys lähettää joka
kuukauden 15. päivä sähköisen ajankohtaistiedotteen 650 sähköpostiosoitteeseen
(kyläosoitteet, yhteistyökumppanit, kunnat, kaupungit). Yhdistyksen jäsenille lähetetään
postitse kesäkuussa jäsentiedote. Muu jäsentiedotus hoidetaan sähköpostitse ja kyläkirjeissä.

Yhdistyksen tuotot koostuivat valtionavusta (37 235 €), jäsenmaksutuotoista (4 110 €) sekä
Kyläavuksi -hankkeen julkisesta tuesta ja kuntarahaosuudesta. Yhdistyksen kuluja olivat palkka-, matka-, vuokra-, toimisto- ja muista kululuista sekä ostopalveluista.

PALKITSEMINEN JA HUOMIONOSOITUKSET

Vuoden 2014 kyläksi valittiin Rautjärven Asemanseutu, vuoden kylätoiminnan tiennäyttäjäksi
Pirjo Pöllönen ja vuoden maaseututoimijoiksi Harri Kälviäinen ja Esa Hyväri. Yhdistyksen
yhteistyökumppaneita ovat olleet maakunnan kylät ja kaupunginosat, kunnat, kaupungit,
Suomen Kylätoiminta ry, toimintaryhmät, maakuntaliitto, Eksote, Socom sekä muut maaseudun kehittämistoimintaa harjoittavat yhteisöt.

Yhdistyksen hallitus valitsee hakemuksesta keväällä vuoden kylän, kylätoiminnan tiennäyttäjän, vuoden kylätoimijan ja kunniamaininnan saavan kylän. Valitut osallistuvat
valtakunnalliseen kilpailuun.
OSALLISUUS JA YHTEISTYÖ
Yhdistyksen hallituksen oma kokoonpano toteuttaa osallisuuden ja yhteistyön periaatetta. Edustettuina ovat kylät, toimintaryhmät ja yhteistyötahot. Yhdistyksen työntekijät
osallistuvat valtakunnallisesti järjestettyihin kylätoimintaa käsiteleviin seminaareihin ja
tapahtumiin ja yhdistys järjestää myös itse maakunnallisia tapahtumia ja koulutuksia.
Yhdistys osallistuu maaseudun kehittämiseen maakunnassa aktiivisesti osallistuen seminaareihin ja työryhmiin. Muiden maaseututoimijoiden ja -kehittäjien kanssa tehdään
yhteistyötä ja järjestetään tilaisuuksia. Yhdistyksen työntekijät osallistuvat maaseudun
kehittämistä toteuttavien hankkeiden ja toimenpiteiden ohjaus- ja työryhmiin sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti. Yhdistykselle perustettu tulevaisuuden kehittämistyöryhmän tavoitteena on lisätä ja toteuttaa maaseutuyhteistyötä sekä kehittää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistys hoiti saadulla valtionavulla yhdistyksen hallinnon, kylätoiminnan tiedon välityksen
(sähköinen kyläkirje 650 sähköpostisoitteeseen kuukausittain ja erilliset hanke- ja mediatiedotteet), kylien toiminnan tukemisen ja maakunnallisen edunvalvonnan, ylläpiti rekistereitään sekä edusti maakunnan kylätoimintaa valtakunnan tasolla ja osallistui valtakunnallisiin
tapahtumiin ja koulutuksiin.

Maakunnallisen kylätoiminnan toimintaedellytysten tukemiseksi yhdistys toteutti varsinaista
kylätoimintaa tukevaa Kyläavuksi -hanketta, jonka tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä kylissä palkkatuella alueensa asukkaiden avuksi tavallisissa arjen askareissa. Hankkeen
toimenpiteitä toteutti hankkeen toteutuksesta vastaava projektipäällikkö ja työllistettyjen
työelämän polkuvalmennuksesta vastaava työvalmentaja. Vuoden 2014 aikana hankkeessa
työllistettiin 11 pitkäaikaistyötöntä. Kyläavuksi -hankkeessa tehtiin laaja-alaista yhteistyötä
eri työllistämistoimijoiden ja yrittäjien kanssa.

VUODEN KYLÄTOIMIJOIDEN PALKITSEMINEN

VARSINAINEN TOIMINTA

Etelä-Karjalan Kylät ry:n hallitus valitsee keväällä vuoden kylän, kylätoimijan ja maaseututoimijan. Tämän vuotiset valinnat julkistaan Partakosken Pamauksen yhteydessä 25.7.

Pääasiallisesti valtionavun turvin hoidetaan kylätoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen
ja kehittäminen, maakunnallinen kylätoiminnan edunvalvonta sekä osallistuminen valtakunnantason tapahtumiin ja koulutuksiin. Yhdistyksen oma hallinto, kylätoiminnan tiedottaminen ja tiedon välittäminen sekä jokapäiväiset juoksevat asiat hoidetaan samoin valtionavulla.

Valitut osallistuvat valtakunnalliseen Vuoden kylä– ja toimijavalintaan, jonka tulokset
julkaistaan 4.—6.9.2015 Raahessa paikalliskehittäjien Lokaali—juhlassa.
KUMPPANUUS JA OSALLISUUS
Yhdistyksen hallituksen kolmikantaperiaatteen lisäksi yhdistys tekee laaja-alaista yhteistyötä Leader-ryhmien, maaseudun ja asukastoiminnan sekä kehittämistyön parissa toimivien organisaatioiden kanssa, mm. Etelä-Karjalan liitto, kunnat, MTK, 4H, Martat ja
EKLU:n kanssa. Kyläavuksi—hankkeen puitteissa yhteistyötä tehdään mm. ELY:n, TEpalvelujen, kuntakokeilun, muiden työllistämishankkeiden, Eksoten, Socomin, seurakuntien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Vuonna 2015 tehdään paikallisen kehittämisen ohjelma. Siinä panostetaan kylien ja kuntien
palveluiden parantamiseen. Yhdistys laajentaa palveluitaan asukasosallistumisen vahvistamiseksi, jotta kyläläisten ääni saadaan kuulumaan kunnissa ja maakunnassa paremmin. Yhdistys panostaa kylien kehittämiseen ja siihen, että kyläohjelmat saadaan kuntien ohjelmiin
sekä kylien kotisivujen koordinointiin.
KEHITTÄMISTOIMINTA
Vuonna 2015 panostetaan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen mm. suunnittelemalla uusia
malleja ja toiminnan lisäämistä toteutettavia hankkeita.

YHDISTYKSEMME EDUSTUS OHJAUSRYHMISSÄ
Vapepan (vapaaehtoinen pelastuspalvelu) Etelä-Karjalan maakuntatoimikunnan varsinaisena jäsenenä toimii Marja Jussila ja henkilökohtaisena varajäsenenä Riitta Bagge,
maaseutuasumisen maakunnallisena yhteyshenkilönä Marja Jussila, Socomin Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä—työtä ja osallisuutta nuorille—hankkeen
ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä Minna Piutula ja varalla Marja Jussila sekä EteläKarjalan ja Kymenlaakson yhteinen maaseutujaosto Marja Jussila
JÄSENYYS
Jäsenkirjeen liitteenä on Etelä-Karjalan Kylät ry:n vuoden 2015 jäsenmaksulasku. Jäsenyytemme on kannattavaa erityisesti aikana, jolloin kylien palvelut ja lähidemokratia
ovat vaarassa etääntyä kauemmas nykyisessä kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa.
Yhteisellä jäsenyydellä osoitamme maakunnallista ja valtakunnallista maaseudun tärkeyttä koko maamme toiminnalle. Samalla osallistumme valtakunnalliseen maaseudun
kehittämistoimintaan Suomen Kylätoiminta ry:n välityksellä. Toiminnastamme löydät
tietoa kotisivuiltamme: http://kylat.ekarjala.fi.

Työllistäminen
Yhdistyksen toteuttamassa Kyläavustajatoiminnassa (Kyläavuksi—hanke) kylät palkkaavat
palkkatuella pitkäaikaistyöttömiä kyläläisten avuksi ei ammattitaitoa vaativiin arjen askareisiin sekä kylän yhteisten ja yleisten töiden hoitamiseen. Yhdistys hoitaa kylän puolesta kyläavustajatoiminnan paperibyrokratian ja työllistäville kylille jää vain yhteyshenkilön valinta
kyläavustajalle. Lisäksi yhdistys hoitaa kyläavustajan työvoimapoliittisen työelämän / koulutuksen poluttamisen. Tavoitteena vuonna 2015 on työllistää 20 pitkäaikaistyötöntä kyläavustajiksi. Ympäristöhoidollisten tehtävien ja nuorten työllistäminen otetaan mukaan seuraavien vuosien työllistämissuunnitelmiin. Marraskuussa 2015 järjestetään koko KaakkoisSuomen työfoorumi yhteistyössä muiden työllisyystoimijoiden kanssa.
Palveluiden kehittäminen
Yhdistys lisää omia kylille tarjottavia palveluita sekä aloittaa kylien alueellisten palvelukeskusten kehittämistoiminnan kokeilemalla muutamassa kylätalossa kiertävää palvelutoimintaa. Kokeiluun työllistetään 1 pitkäaikaistyötön. Lisäksi yhdistys tarjoaa kylille kone– ja laitepulmiin apua palkkaamalla kylien helpdeskiksi 2 pitkäaikaistyötöntä.
Markkinointi ja koulutus
Yhdistys toimii valtakunnallisen Avoimet kylät—päivätapahtuman välittäjä– ja koordinointiorganisaationa. 6.6.2015 toteutettiin tapahtuman tavoitteena oli lisätä kylien ja kylätoiminnan näkyvyyttä sekä tukea kylien markkinointitoimintaa. Seuraava Avoimet kylät—
päivätapahtuma järjestetään 11.6.2016.

Maakunnallisen kylätoiminnan sähköistä tiedotus ja brändäystoimintaa varten yhdistys
aloittaa vuonna 2015 sähköisen kyläportaalin suunnittelun. Sähköinen kyläportaali voi
sisältää mm. yhteisiä lomakkeita, tiedotepohjia, mahdollisesti yhteistä kotisivualustaa
tai kyläesittelypohjaa.
Kylät tarvitsevat tavanomaiseen toimintaansa ja sen kehittymiseen monipuolista koulutustukea, joka on yksi maakunnallisen kyläyhdistyksen perusvelvollisuus. Kylille suunnitellaan kattava koulutuspaketti, joka sisältää mm. koulutusta työnantajana toimimisesta, markkinointi– ja tiedotuskoulutusta, yhdistystoiminnan hallinto– ja talouskoulutusta
kuten kylätoiminnan liiketoiminnan kehittämistä.
Kyläjäsenille tarjoamme jäsenetuna 6 kertaa vuodessa ilmestyvän MaaseutuPlus-lehden
(etuus 35€), sekä vastikkeetonta lainopillista neuvontaa oikeudellisissa kysymyksissä
(esim. työsuhdeasiat, verotus, sopimusoikeus jne.) Lakiasiaintoimisto Siro (Sytyn sopimus), sekä saada alennusta yhdistyksen omista retkistä ja koulutuksista. Jäseninä olevien kaupunkien ja kuntien kaikkiin kirjastoihin tilataan myös MaaseutuPlus -lehti jäsenetuutena.

ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY:N TALOUSARVIO 2015
Tuotot
Jäsenmaksutuotot
Helpdesk—tuotot
Valtionapu
Työllistämistuki
Muu julkinen tuki
Kuntaraha
Yksityinen raha
Talkootyöt
Tuotot yhteensä

6000
1500
37235
42000
105000
10320
1875
1875
205805

Kulut
Palkat ja palkkiot
Ostopalvelut
Vuokrakulut
Matkakulut
Muut kustannukset
Talkootyöt
Kulut yhteensä

157320
16875
5700
11600
12435
1875
205805

Talousarvio sisältää yhdistyksen oman valtionavustuksellisen toiminnan, Kyläavuksi—
hankkeen ja Kutsu kylään—hankkeen talousarviot.

