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ELMA-MESSURETKI LA 10.11.2012 
Lähde kanssamme kiinnostavalle retkelle 
mukavien ihmisten kera Helsinkiin.  
Tutustumme menomatkalla Enäjärven kylään, 
jossa nautimme aamukahvit. Kuulemme  
kokemuksia heidän kyläportaalihankkeestaan 
ja saamme ajankohtaista tietoa heidän 
toiminnastaan. Pääretkikohteemme on 
perinteiset Elma-messut Pasilassa, jossa 
voimme tutustu messuihin, joita on tänä 
vuonna yhtä aikaa viidet. 

Retken aikataulu: 
klo 7:00 Imatran keskusliikenneasema 
klo 7:30 Joutseno,  matkakeskus 
klo 8:00 Lappeenranta , matkakeskus 
klo 9:00  Enäjärvi, Kouvola 
klo 12:00 Messuille 
klo 16:30 Paluumatkalle 
Retken hinta 40€ sisältää kuljetuksen, 
aamukahvit sekä pääsylipun messuille. 
Ilmoittaudu kalle.rapi@taipalsaari.fi / 045 
356 2121 2.11.2012 mennessä. 
 
 

 
NELJÄN POLVEN TREFFIT  

 Irtiotto ikäerottelusta 

 tekniikka-areenalla mahdollisuus napsia 
parhaat palat päältä   

 nuorille töitä ja muille apua 

 makoisat iltakahvit!  
 
Treffien aikataulu ja paikat (klo 18:00 – 20:00) 
Ma 19.11.2012 Rautjärven asemanseudun 
koulu (Urheilukatu 9) 
Ti 20.11.2012 Monitoimitalo Toukola, 
Luumäki(Suoanttilantie 2, Jurvala) 
Ke 21.11.2012 Haapajärven kylätalo, 
Lappeenranta (Vainikkalantie 765) 
To 22.11.2012 Tarnalan kylätalo,  Parikkala 
(Niukkalantie 496)  
 
Järjestäjät: 

 Etelä-Karjalan Kylät ry  

 Kaakkois-Suomen 4H -piiri 
 

 
 

 
 

 

INNOSTAMO LAPPEENRANNASSA ma 

12.11.2012 klo 12:00 – 16:00 

Eksoten auditorio, Valto Käkelän katu 3 A 

Lappeenranta 

 

Tilaisuudessa esitellään Kaste-ohjema 2012 – 

2015 ja Etelä-Suomen painopistealueet sekä 

RAY:n avustusohjelmat 2012 – 2017 
 
Tapahtuman työpajoissa kartoitetaan alueella 
tapahtuvaa toimintaa, tarkastellaan 
kehittämistyön tarpeita ja työstetään 
kehittämisideoita: 
 
1. Pidetään huolta – lapset, nuoret ja 

lapsiperheet 
2. Eloisaa ikää – ikäihmiset 
3. Aikuisikäisten hyvinvointi ja terveyserojen 

kaventaminen  
  

Työskentelyn mottona: Tulevaisuus tehdään 

yhdessä! 

 
Järjestäjät: 
Eksote, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ray 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 
2.11.2012 Reija Heinola, reija.heinola@vtkl.fi, 
puhelin 050 - 449 2998.    
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KYLIEN KOTISIVUT 

Syksy tekee tuloaan ja nyt on viimeinen aika 

laittaa kylän kotisivuasiat kuntoon! Jos teillä 

on vanhat kotisivut olemassa ja kaipaisitte 

niiden tekemiseen apua, niin olkaa yhteydessä 

pikaisesti. 

Jos kylänne kotisivun osoite on muotoa 

http://www.ekarjala.fi/kylat/kylannimi/ on 

kotisivut jossain vaiheessa poistumassa ja 

meillä on tarjota siihen korvaava ratkaisu. 

Tulemme kouluttamaan uuden kotisivun 

tekoon ja autamme sivujen teossa. Vielä 

pystymme tekemään kymmenkunta kotisivua, 

joten olkaa nopeita.  

KYLÄ-KAUPUNKIYHTEISTYÖ 

Sähäkät kylät hanke etsii kylä- ja 

kaupunginosayhdistyksiä, joilla on halukkuutta 

yhteistyöhön toistensa kanssa. Tarkoituksena 

on yhteistyön kautta saada voimaa yhteiseen 

tekemiseen.  Nyt etsitään mukaan lähteviä 

kyliä ja halukkaat voivat olla yhteydessä Kalle 

Rapiin. 

KYLIEN OMA TAPAHTUMAKALENTERI  
löytyy Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.  
Käykää lisäämässä omat tapahtumanne. 
(tapahtumakalenteri) 
 

 
MATKAILUN JA LUOVIEN ALOJEN 
TOIMIJOIDEN VERKOSTOITUMISMATKA 
JOENSUUHUN JA RANTASALMELLE 30 -
31.10.2012 
Vierailemme mm. Joensuun Taitokorttelissa ja 
majoitumme Järvisydämeen Rantasalmella, 
jossa ohjelmassa mm. saunomista savolaisessa 
saunamualimassa ja illallinen keskiaikaisessa 
ravintola Piikatytössä. 
 
Matkan hinta on 80€ ja siihen sisältyy matkat, 
ruokailut, opastukset, majoitus ja 
koulutuspaketti. Ilmoittautumiset ja 
lisätietoja: heini.kahkonen@lut.fi, puh. 040 
684 3963. Ilmoittaudu viimeistään torstaina 
18.10.2012. 
 
JÄTEVESINEUVONTAA IMATRAN SEUDULLA 
Imatran seudulla keväällä 2012 toimintansa 

aloittanut Jässi- jätevesihanke tarjoaa 

puolueetonta ja maksutonta  

jätevesineuvontaa haja-asutusalueen 

asukkaille ja mökkiläisille. Hankealueeseen 

kuuluvat Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja 

Parikkala. Hanke tarjoaa kiinteistökohtaisen 

neuvonnan lisäksi myös yleisneuvontaa. 

Yleisneuvontaa annetaan neuvontapisteillä 

erilaisissa tapahtumissa sekä jätevesi-illoissa, 

joita järjestetään yhteistyössä paikallisten 

yhdistyksien kanssa. 

 
Tulossa olevat jätevesi-illat: 
25.10. klo 18.30 Parikkalan Rautalahdessa 
metsästysmajalla 
 
30.10. klo 18 Imatran Jäppilänniemessä Salo-
Peltolan seurojentalolla 
 
Jätevesineuvoja: 
anu.nikulainen@jatevesihanke.fi 
050–3719855 

KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA 
TERVEYSPOLITIIKAN KEHITTÄMISPÄIVÄ  
Tervetuloa Kaakkois-Suomen sosiaali- ja 
terveyspolitiikan kehittämispäivään 8.11.2012 
klo 9.30 – 16.00, Lappeenrannan 
palvelukeskussäätiön juhlasaliin, osoite: 
Kauppakatu 58–60, Lappeenranta. Seminaari 
tarjoaa näkökulmia ajankohtaisiin sosiaali- ja 
terveyspoliittisiin kysymyksiin kuntien muutos- 
ja murrosvaiheessa. Lisätiedot löydät täältä. 

 
JÄRJESTÖISTÄ UUTTA PUHTIA MAASEUDUN 
PALVELUIHIN 
Etelä-Karjalassa on käynnistynyt pilottina 
Mallu kylillä II -hankkeen ja järjestötoimijoiden 
yhteistyö. Mallu -auto on kylillä liikkuva 
palveluyksikkö, jossa on saatavilla 
avoterveydenhuollon sairaanhoitajan/ 
terveyden-hoitajan palveluja. Mallu -autolla 
viedään palveluja alueille, joista kuntalaisten  
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on vaikea kulkea Eksoten kiinteisiin palvelu-
pisteisiin. Autolla on säännölliset 
pysähtymispaikat ja – ajat. Käynnistyneessä 
pilotissa tuodaan auton pysähtymispaikoille 
myös kansalaisjärjestöjen toimintaa esille ja 
saataville. Mukaan ovat tervetulleet kaikki 
kolmannen sektorin toimijat, jotka haluavat 
tuoda jäsenpalvelujaan tai muuta 
toimintaansa kylien asukkaiden saataville. 
 
Varsinainen toiminta käynnistyy 10.11.2012 
klo 10–14 Kummun korkea-koululla 
järjestettävän kylätapahtuman muodossa. 
Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle 

vauvasta vaariin. Oman toiminnan esittelijöitä 
tai ohjelman toteuttajia mahtuu vielä hyvin 
mukaan. 
 
Mikäli innostuit, ote yhteyttä ja ilmoittaudu:    
Pirkko Haikara, puh. 040 830 6318 
pirkko.haikara@socom.fi 
 
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE! 
Lähettäkää yhteystietomuutoksenne meille 
kotisivuillamme olevalla lomakkeella tai 
sähköpostitse (marja.jussila@taipalsaari.fi) 
 
 
 
 
 

 
 
MALLU-AUTO PARHAAT KÄYTÄNNÖT 2012 
KILPAILUN FINAALIIN  
Eteläkarjalaista maaseutua kiertävä Mallu- 
klinikka-auto on saavuttanut huomiota 
valtakunnallisesti (Mallu-esite).  
 
Mallu on päässyt maaseudun kehittämisen 
Parhaat käytännöt 2012 kilpailun finaaliin. 
Kilpailun voittajat valitaan yleisöäänestyksen 
perusteella.  Voittajat julkistetaan Tampereella 
pidettävässä Maaseutugaalassa 8.11.2012.      
 
Yleisöäänestys Parhaat käytännöt 2012 
finalistien osalta on käynnissä lokakuun 
loppuun saakka. Vielä on siis mahdollista 
äänestää yleisön suosikkia. Linkki 
äänestykseen löytyy www.maaseutu.fi -
sivuston etusivun alaosasta kohdasta Äänestä 
suosikkiasi! 
 

KYLÄTALOT KARTALLE 
Onko kylällänne kylätalo tai muu 
kokoontumispaikka? Maakuntaportaaliin on 
kerätty lista kylätaloista ja se kaipaa 
täydennystä etenkin Etelä-Karjalan pohjois-
päässä. Portaalin kautta ihmiset löytävät 
tilanne ja siitä on hyötyä teille etenkin jos 
vuokraatte tilaa ulkopuolisille. Esittelyyn riittää  
muutama kuva ja lyhyt esittelyteksti. Voitte 
katsoa yllä olevasta linkistä löytyykö Teidän 
kylätalo listalta ja katsoa onko tiedot ajan  
 

 
 
tasalla. Jollei näin ole, niin olkaa yhteydessä ja 
päivitetään tiedot. 

SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY VAATII 
LÄHIDEMOKRATIAA KYLIIN! 
Suomen Kylätoiminta ry julkaisu syyskuussa 
julkilausuman, jossa se vaatii lähidemokratiaa  
kyliin. Julkilausuma otettiin paikoin hyvin 
vastaan paikallismedioissa. SYTY vaatii, että 
asukkaiden oikeus vaikuttaa itseään koskeviin 
asioihin paikallisella tasolla on kirjattava 
kuntalakiin nykyistä lakia sitovammin ja 
kuntalain muutosten valmisteluun on otettava 
mukaan myös paikallistoimijoita.  Lue lisää. 

 
TULEVIA TAPAHTUMIA 
Osuuskuntayrittäjyys – uusia toimintamalleja 
13.11.2012 klo 10 – 16 Ravintola Palace 
Helsinki . 
 
Maaseutuvaikutusten arvioinnin infopäivä ti 
20.11.2012 Kuntatalo Helsinki 
 
Maaseutugaala Tampere 8.11.2012 
 
 
Seuraava kyläkirje ilmestyy 15.11.2012  
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