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KOULUTUSTA TARJOLLA 
Etelä-Karjalan Kylät ry ja Tietomaakunta 
eKarjala Oy järjestävät yhdessä 
koulutustilaisuudet Imatralla 8.10.2012 kello 
18-20 ja Lappeenrannassa 9.10.2012 kello 18-
20.  
 
Aiheena koulutuksissa on 
- Youtuben käyttö  
- Google maps käyttö, ja muut 
karttasovellukset Internetissä 
- Media ja sinä - viesti tehokkaasti! 
 
Tule kuuntelemaan miten kyläyhdistyksen 
kannattaa viestiä ja miten eri välineitä voi 
käyttää hyödyksi viestinnässään! 
 
Tilaisuudessa on ilmainen kahvitarjoilu. 
Ilmoittaudu mukaan Kalle Rapille 
kalle.rapi@taipalsaari.fi / 045 356 21 21 
1.10.2012 mennessä. 
 
 
 

 
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. 

RETKELLE ELMA-Messuille 
Järjestämme retken Elma-messuille 
10.11.2012 Helsinkiin. Käy katsomassa mitä 
messuilla on tarjolla jo etukäteen. Lisätietoa 
retkestä myöhemmin. 

 
MAASEUTUPLUS  
Maaseutu plus lehti on jälleen ilmestynyt asiaa 
tällä kertaa maaseudulla asumisesta, raportti 
Lokaalista, sekä kertomus siitä kuinka kylät 
valloittivat pääkaupunkiseudun. Jäsenillemme 
lehti tulee postitse, jollet vielä ole jäsen niin 
liity nyt. 
 
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 
niin päivitetään tiedot. 
 
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) 
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VUODEN KYLÄ 2012 JA MAASEUDUN 
TOIMIJOITA PALKITTIIN LOKAALISSA  
Suomen Kylätoiminta ry valitsi Joensuussa 
järjestetyssä Lokaali-tapahtumassa syyskuun 
alussa Vuoden 2012 Kyläksi Kitinojan Etelä-
Pohjanmaalta Seinäjoelta. Kitinoja on 
hyödyntänyt kuntaliitosta erinomaisella 
tavalla, keskittänyt osaamisensa palvelujen 
tuotteistamiseen ja kehittänyt kylän keskusta.  
Kokoavana voimana toimii Kitinojan kyläseura. 
Kylätoiminnan kunniamaininta myönnettiin 
Letkun (Tammela) ja Tykköön (Jämijärvi) 
kylille.  Lokaalissa palkittiin myös maaseudun 
kehittämistyössä ansioituneita henkilöitä. 
Suomen Kylätoiminta ry valitsi myös 
ensimmäistä kertaa vuoden maaseutukasvon. 
Titteli myönnettiin näyttelijä, käsikirjoittaja ja 
elokuvaohjaaja Kari Kyösti Väänäselle. 
Kemijärveltä. Lue valinnoista lisää SYTYN 
sivuilta.  
 

ROVANIEMI PALKITTIIN VUODEN 2012 
KYLÄMYÖNTEISIMPÄNÄ KUNTANA 
Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry 
palkitsivat Rovaniemen vuoden 2012 
kylämyönteisimpänä kuntana 
Kuntamarkkinoilla Helsingissä 12.9.2012. 
Palkinto luovutettiin onnistuneesta 
aluelautakuntamallin soveltamisesta ja 
lähidemokratian parantamisesta kylien ja 
kunnan välillä.   Lue lisää valinnasta ja sen 
perusteista SYTYn sivuilta.  

 
NELJÄN POLVEN TREFFIT  
Etelä-Karjalan Kylät ry ja Kaakkois-Suomen 4H 
järjestävät marraskuussa treffit -tapahtumia, 
joissa päästetään irti ikäerottelusta ja etsitään 
nuorille töitä ja ikäihmisille apua! Treffeillä 
vastataan Vanhustyön keskusliiton 
haastekampanjaan ja saatetaan yhteen 
kysyntä ja tarjonta ilman ikäerottelua.  
Tiedossa on yllätyksellisiä ja ohjelmarikkaita 
tapahtumia! 
 
Treffien aikataulu (klo 17:00 – 20:00): 
Ma 19.11.2012 Rautjärven asemanseudun 
koulu (Rautjärvi) 
Ti 20.11.2012 Monitoimitalo Toukola 
(Luumäki, Jurvala) 
Ke21.11.2012 Haapajärven kylätalo, 
Lappeenranta 
To 22.11.2012 Tarnalan kylätalo, Parikkala 
 Treffeistä lisää lokakuun ja marraskuun 
kyläkirjeissä! 
 
 

    
 
OMALLA KYLÄLLÄ – HANKE ETSII NUORIA 

MUKAAN KYLIEN TOIMINTAAN! 

Kaksivuotinen Omalla Kylällä – hanke hakee 

nuoria mukaan kylien toimintaan. Etsimme  

 

aktiivisia nuoria mukaan elävöittämään kylien 

tapahtumatarjontaa. Mikäli kylienne nuoret 

haluavat osallistua tapahtumien tekemiseen 

ottakaa rohkeasti yhteyttä, kerromme 

mielellämme lisää! Tarja Ahtiainen puh. 

020 793 1442 Siru Lavikka puh. 020 793 1448 

http://www.omallakylalla.fi 

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS KOUVOLA-
TALOSSA 24.9.2012 klo 12:15 – 15:45 
Sosiaali- ja terveyshuollon kansallinen 
kehittämisohjelman aluekierroksella 
pohditaan Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueen 
vahvuuksia ja heikkouksia   väestön 
hyvinvoinnissa ja terveydessä.  Mukana 
tilaisuudessa perusturvaministeri Maria 
Guzenina-Richardson. Ilmoittautuminen 
viimeistään 17.9.2012  
Lisätietoa ja ilmoittautuminen. 
 

 
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 15.10.2012  
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