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KYLÄTOIMINNAN VALTIONAPU 2012 
Valtioneuvosto on esittänyt useiden 

toimijoiden valtionavun leikkaamista ensi 

vuonna.  Leikkuriehdotuksen alle on joutunut 

myös vasta joitakin vuosia matalahkoa 

valtionapua saanut kylätoiminta.  Etelä-

Karjalan Kylät ry yhdessä Kymenlaakson Kylät 

ry:n kanssa on ollut yhteydessä Kaakkois-

Suomen kansanedustajiin, jotta jo valmiiksi 

pientä kylätoiminnan valtionapua ei 

vähennettäisi ensi vuonna.  Voit tutustua 

liitteenä olevaan  maakunnallisten 

kyläyhdistysten kansanedustajille lähettämään 

valtionapukirjeeseen. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että 

maakunnallinen kylätoiminnan valtionapu 

laskee ensi vuonna tämän vuoden vajaasta 

38 000 eurosta  35 000 euroon. 

 

 
 
KYLIEN PALVELUT JA LÄHIDEMOKRATIA 
 
Kuntaliitokset, maaseutuhallinnon 
keskittäminen, maaseutupalveluiden 
heikkeneminen sekä vaikutusmahdollisuuksien 
kaventuminen puhuttavat.  Valtakunnallisella 
Voimistuvat kylät -kampanjan (Etelä-Karjalassa 
kuluvana vuonna oli kaksi isoa seminaaria) 
avulla maaseudun mahdollisuuksia on tuotu 
esille myös meidän maakunnassamme.  Koska 
vierivä kivi ei sammaloidu, jatkamme Etelä-
Karjalassa keskustelua edelleen. 
 
Järjestämme tammikuussa tiistaina 24.12. 
2012 Lappeenrannassa  Kylien 
palvelutuulahdus –seminaarin, jossa 
syvennetään keskustelua kylien 
palvelutuotantomahdollisuuksista ja 
lähidemokratiasta mm. kuntaliitoksissa.   
 
Seminaari on kaikille avoin ja maksuton 
(lounas omakustanteinen) ja  suunnattu 
erityisesti   maaseudun asukkaille, kuntien ja 
kaupunkien virkamiehille ja  niiden    päättäjille  
sekä palveluiden tuottajille ja niiden 
välittäjille. 
 

 
 
 

 
 
Kylien Palvelutuulahdus -seminaarin ohjelma: 

 

 Kylät ja 3. sektori – huomisen 
palvelutuottajat, Ritva Pihlaja, 
kansalaisjärjestöteemaryhmän sihteeri 

 Kylien palvelut sopimalla - hyviä 
käytäntöjä, Heli Siirilä, projektipäällikkö, 
Vaasan yliopisto 

 Kylien ääni -lähi- vai kaukodemokratia? 
Christell Åström, erityisasiantuntija, 
Kuntaliitto  

 Palvelumalleja eteläkarjalaisittain: 
o Museotien kylissä virkistystä vauvasta 

vaariin, Kirsi Kärkäs-Vaittinen, 
kehittämispäällikkö, Intoa Työstä ry 

o Pyörillä palvelut kyliin, Mallu-auton 
esittely, Eksote 

 
Ilmoittautuminen kahvien järjestämiseksi 
viimeistään 20.1.2012 Marja Jussilalle p. 045-
276 9541 tai sähköpostilla: 
marja.jussila@taipalsaari.fi 
 
Tilaisuuden järjestäjä: Etelä-Karjalan Kylät ry, 
Parasta Kylissä –hanke  
 
TERVETULOA MUKAAN 
Ps. käy katsomassa uudenlaista palvelumallia 
täällä. 
 
 

http://www.reijotapionhierontapalvelut.fi/
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SUOMEN KYLÄTOIMINNAN 
NEUVOTTELUPÄIVÄT 
 
Riihimäellä kylätoiminnan valtakunnallisilla 
neuvottelupäivillä 8-9.12.2011 käsiteltiin myös 
palveluihin liittyviä asioita.    Päivien 
erinomaiseen materiaaliin voitte tutustua 
tästä.  Pankaa erityisesti huomioon 
Rovaniemen aluelautakuntamalli, jossa 
kyläläiset pääsevät vaikuttamaan 
kuntaliitoksenkin jälkeen. 
 
SÄHÄKÄT KYLÄT HANKKEEN KULUVA VUOSI 

Hanke on saanut tähän mennessä reilut 30 
kotisivua synnytettyä. Kukin sivu on hiukan eri 
vaiheessa ja vielä on ensi vuodeksi noin 
kolmekymmentä sivua tehtävänä. Erityisesti 
kannustamme kaikkia ottamaan nuoret 
mukaan tässä kyläyhdistyksen toimintaan. 
Heillä on tarvittavaa osaamista ja he usein 
tekevät mielellään tälläistä hommaa. 
Joulukuussa hiukan lomaillaan ja sitten 
tammikuussa jatketaan kotisivujen tekoa. Jos 
kylällänne ei vielä ole kotisivuja päivitetty ole 
yhteydessä hankevetäjään niin saamme 
yhdessä uudet kotisivut aikaan! 
 
Kalle.Rapi@taipalsaari.fi 
045 356 2121 
 
 

 
TULEVIA TAPAHTUMIA 
 
24.01.2012: Kylien Palvelutuulahdus –
seminaari Lappeenrannan kaupungintalon 
valtuustosalissa 
 
13.02.2012: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
maakunnallisten kyläyhdistysten ja 
toimintaryhmien yhteinen   kansanedustajien 
tapaaminen   
 
03.03.2012: Messumatka kädentaitomessuille 
Helsinkiin 
 
26.03.2012: Valtakunnallinen asuinmaaseutu –
seminaari Jyväskylässä. Lisätietoa: 
www.maaseutupolitiikka.fi 
 
Tammi-helmikuussa on Etelä-Karjalaan tulossa 
koulutusta kylätoimijoille Facebookin osalta. 
Pysy kuulolla ja tule katsomaan mitä Facebook 
tarjoaa kyläyhdistykselle ja yksittäiselle 
käyttäjälle. 
 
KYLIEN OMA TAPAHTUMAKALENTERI löytyy 
Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.  Käykää 
lisäämässä omat tapahtumanne. 
(tapahtumakalenteri).   
 
 
 
 

 
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE! 
 
 Lähettäkää yhteystietomuutoksenne meille 
kotisivuillamme olevalla lomakkeella tai 
sähköpostitse (marja.jussila@taipalsaari.fi) 
  
FACEBOOK 
 
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy facebookista.  
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan! Löydät 
meidät täältä!  
 
Etelä-Karjalan Kylät ry kiittää kaikkia 
kumppaneitaan erinomaisesta yhteistyöstä 
vuonna 2011 ja toivottaa kaikille 
 

Toimistomme on suljettu 27.12 - 30.12.2011.  
Seuraava kyläkirje ilmestyy 15.01.2012  

http://www.kylatoiminta.fi/fi/syty/koulutukset
mailto:Kalle.Rapi@taipalsaari.fi
http://www.ekarjala.fi/
http://tapahtumat.ekarjala.fi/?task=search&language=1&Category=23
http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/jasenyys/
http://www.facebook.com/pages/Etel%C3%A4-Karjalan-kyl%C3%A4t-ry/112862398788062
http://www.facebook.com/pages/Etel%C3%A4-Karjalan-kyl%C3%A4t-ry/112862398788062

