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KYLISSÄ TAPAHTUU MESSUT 
Lappeenrannan kauppatorilla la 1.9.2012 klo 
07:00 – 14:00   

Messujen ohjelma 
klo 09:00 Messujen avaussanat 
klo 10:00 Salpalinja 
klo 11:00 Vesien suojelu ja jätevesien käsittely 
klo 12:00 Musiikkiesitys 
klo 13:00 Ansioituneiden kylätoimijoiden 
palkitseminen 
klo 14:00 Messujen päätössanat 

Paikkojen varaus ja lisätiedot: 
Kalle Rapi 045-356 2121 
kalle.rapi@taipalsaari.fi 

Katso lisätiedot kotisivultamme 

Tule mukaan messuille myyjäksi, esittelijäksi 
tai kiertelemään messuosastoja! 

 
 

 
KÄDENTAITOMESSUT -RETKI HELSINKIIN 
Lähde kanssamme Helsingin Wanhan Sataman 
Kädentaitomessuille la 08.09.2012. Messuilla 
on paljon nähtäviä, hypisteltäviä ja ostettavia 
laadukkaita käsityötuotteita!  

Menomatkalla poikkeamme aamukahvilla 
Kymenlaaksossa Teuroisten kylässä  

Retkiohjelma: 
klo 07:00 Imatran keskusliikenneasema 
klo 07:30 Joutseno 
klo 08:00 Lappeenranta 
klo 09:00  Teuroinen, Kymenlaakso 
klo 12:00 Messuille 
klo 16:30 Paluumatkalle 
 
Ilmoittaudu retkelle mukaan viimeistään 
31.8.2012 Marja Jussilalle p. 045-276 9541 tai 
marja.jussila@taipalsaari.fi.   
 
Katso tarkempi ohjelma ->  Retkiohjelma 

 
PAIKALLISTOIMIJOIDEN JUHLASEMINAARI 
LOKAALI 2012  
Juhlaseminaari pidetään Joensuussa la – su 
1.9.2012.  Lauantaina ohjelmassa on ohjattuja 
kyläretkiä sekä iltatilaisuus hotelli Kimmelissä. 
Varsinainen juhlaseminaari pidetään 
sunnuntaina kulttuurikeskus Karjalantalo 
Kerubissa (Siltakatu 1) 
 
Juhlaseminaarin ohjelma: 
09.40 aamukahvi 
10:00- 12:00 juhlaseminaari   

 Pelastavatko suuret rakenteet elinvoiman 
ja palvelut    

 Infoa ja pöhinää kylän raitilla   
12:00 Lounas 
13:00 Valtakunnallinen kylätoimintajuhla 

 valtiovallan tervehdys ympäristöministeri 
Ville Niinistö 

 juhlapuhe professori Hilkka Vihinen 

 musiikkiesitys 

 valtakunnallisen vuoden kylän, 
kunniamainintakylien, kylätoiminnan 
tiennäyttäjien, yms. julkistaminen ja 
palkitseminen 

15:00 Päätöskahvit 
 
Lähetä ilmoittautumislomake viimeistään 
24.8.2012 osoitteeseen: info@kylat.fi 
 
Ohjelma ja ilmoittautumislomake ovat 
sähköpostin liitteenä. 
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PAIKALLISISTA RATKAISUISTA HYVINVOINTIA 
HARVAAN ASUTULLE MAASEUDULLE ti 
11.9.2012 HELSINKI 
  
Seminaarin ohjelma: 

 Paikallisten ratkaisujen merkitys harvaan 
asutulla maaseudulla (pj. Tytti Määttä, 
Hama -teemaryhmä) 

 Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia  
harvaan asutulle maaseudulle 
(ympäristöministeri Ville Niinistö)  

 Esimerkkejä energian tuotannosta 
paikallisin ratkaisuin  

 Maaseudun palvelut murroksessa (mm. 
valokuituverkot, monialayrittäjyys) 

 Onko kaava aina tarpeen maaseudulla? 
(kunnan ja kylän yhteistyö) 

 Tulevaisuuden lähienergiaratkaisuja 
kokeilussa (Karoliina Auvinen, Sitra)  

 
Seminaarin paikka: HAAGA-HELIAN 
ammattikorkeakoulun ja Suomen Liikemiesten 
Kauppaopiston tilat (Hattulantie 2)   
 
Ilmoittautuminen pe 31.8.2012 mennessä: 
Tarja Lukkari, tarja.lukkarinen@oulu.fi tai 
puhelin: 0400-372 082 
 
Katso lisätiedot sähköpostin liitetiedostosta 
 
Seminaarin järjestävät maaseutupolitiikan 
teemaryhmät, Suomen Kuntaliitto ja MTK   

 
KARJALAISTEN KYLÄRETKI 
Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestetään 
jälleen suosion saanut Karjalaisten kyläretki 
loka- marraskuussa 2012.   Retkikohteena on 
Rovaniemi, jossa tutustumiskohteena on uusi 
Yläkemijoen aluelautakuntamalli sekä 
kylätoiminta.  Retkimatkallamme käymme 
tutustumassa myös muihin mielenkiintoisiin 
kyläkohteisiin. Retkestä lisätietoa 
myöhemmin. 
 
SÄHÄKÄT KYLÄT HANKE 
 Hanke alkaa olla loppusuoralla ja nyt on 
viimeinen hetki uudistaa kylän kotisivut. 
Syksyn aikana hanke tulee tarjoamaan 
koulutusta viestinnän saralla ja lisäksi 
tarkoituksena on vielä tehdä muutamia 
kylävideoita. Ole rohkeasti yhteydessä mikäli 
nämä asiat kiinnostavat teidän kyläänne!  
045 356 21 21 / kalle.rapi@taipalsaari.fi 
 
YRITTÄMÄLLÄ YHDISTYS VAHVISTUU 
Yhteiskunnallinen yrittäjyys on mahdollisuus, 
jonka avulla voimme muotoilla aivan 
uudenlaisia ratkaisumalleja tuleviin 
haasteisiin. Yrittäjyyden kynnyksen ei 
myöskään tarvitse olla korkea. Millaisissa 
muodoissa yhdistysyrittäjyys voi toimia? Miten 
kehitys yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
tapahtuu?  Lähde mukaan seminaariin 
Helsinkiin 5.9.2012 kuuntelemaan miten asia 
soveltuu yhdistyksille. Lisätiedot täältä. 

 
ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY:N JÄSENYYS 
Muistattehan maksaa yhdistyksemme vuoden 
2012 jäsenmaksun (henkilöjäsenyys 15€, 
yhdistysjäsenyys 25€ ja kannatusjäsenyys 
100€).  
   
Jäsenetuutena tarjoamme 5 kertaa vuodessa 
ilmestyvän MaaseutuPlus -lehden, lainopillista 
neuvontaa oikeudellisissa kysymyksissä (mm. 
työsuhdeasiat, sopimusoikeus, verotus).  
Neuvontaa antaa Lakiasiaintoimisto Siro 
(sopimus Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa).   
Lisäksi MaaseutuPlus -lehti tilataan 
jäsenkuntien kirjastoihin.    
 
Voit tulostaa vuoden 2012 
jäsenmaksulomakkeen tästä 

 
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) 
 
Seuraava kyläkirje ilmestyy 17.09.2012  
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