Etelä-Karjalan Kylät ry Kyläkirje 9/2011
VIRTAUKSIA JA VALINTOJA – VALTATEILTÄ
KYLÄPOLUILLE - Voimistuvat kylät -seminaari
Imatran kylpylässä pe - la 14 - 15.10.2011

FACEBOOK
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy facebookista. Käy
kurkkaamassa
kylätoiminnan
ajankohtaisimmat asiat sieltä. Löydät meidät
facebookista nimellä Etelä-Karjalan kylät ry.
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan! Löydät
meidät täältä!

RETKI KYMENLAAKSOON
Muistattehan
Sähäkät
kylät
retken
Kymenlaaksoon
pe
30.9.2011.
Tutustumiskohteina Enäjärven kylä, Kymijoen
kyläkuitu ja Merikeskus Vellamo Kotkassa.
Retken hinta on 35 € (sisältää kuljetuksen ja
aamukahvit, Vellamon pääsymaksu (8€)
omakustanteinen. Ilmoittaudu retkelle viim.
27.9. kalle.rapi(a)taipalsaari.fi/ 045 356 2121.
Tarkemman retkiohjelman löydät täältä.

Perjantai 14.10 klo 10:00 - 16:00
”VIRTAUKSIA”
 Kylä maaseutupolitiikassa
 eri
alueiden
ja
ryhmien
äänen
tasapuolinen kuuluvuus
 tietoverkot kyliä palvelemassa
 seurakunta kyläläisten keskuudessa
 kumppanuus ja sopimuksellisuus
Lauantai 15.10 klo 9:30 - 15:30 ”VALINTOJA”
 kylätoiminnan lisääntynyt vastuu
 nuoret ja maaseudun elämänlaatu
 Paneelikeskustelu: ”Saako ihminen valita
oman asuinpaikkansa ja kuuluuko
moisesta ylellisyydestä maksaa ekstraa)
Seminaari on ilmainen ja avoin kaikille
(ruokailut omakustannushintaan).
Seminaarin järjestäjät: Etelä-Karjalan KärkiLeader ry ja Etelä-Karjalan Kylät ry
TERVETULOA!

KYLÄN KOTISIVUT KUNTOON ETÄNÄ!
Joel Latto uudisti Rehulan kylän kotisivut
kesän aikana. Joel opiskelee Jyväskylässä
kauppatieteitä ja hänen pääaineensa on
tietojärjestelmätiede. Kysyimme muutaman
kysymyksen Joelilta kotisivu-uudistuksesta.
Onko uusien kotisivujen teko ollut hankalaa?
Joel: Uusien kotisivujen teko on ollut erittäin
helppo tehtävä minulle. Vanhoilta sivuilta
poimittiin vain tärkeämmät tiedot talteen ja
samalla päivitettiin sivuilla olevat yhdistysten
ja yritysten tiedot sekä ajankohtaiset aiheet.
Uuteen kotisivujärjestelmään on myös erittäin
helppo luoda uutta sisältöä, joten sen arvo
tiedonlähteenä kyläläisille kasvaa.
Mitä haasteita välimatka tuo kotisivujen
tekoon?
Joel: Pitkäkään välimatka ei ole mikään haaste
enää tänä päivänä IT-alan töille. Kun alussa saa
vain käsiinsä niiden henkilöiden yhteystiedot,
jotka vastaavat sivuston sisällöstä niin
kommunikointi sujuu jatkossa sähköpostitse
vaivatta ajasta ja paikasta riippumatta. Tällä
hetkellä saan parilta kolmelta henkilöltä
ajoittain sähköpostia koskien sivuston
päivittämistä.
Onko uusi kotisivujärjestelmä ollut helppo
käyttää?
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Joel: Olen ennestäänkin luonut nettisivuja ja
toiminut erilaisissa WWW-ylläpidollisissa
tehtävissä, joten mielestäni Wordpress on yksi
helpoimmista
työkaluista
web-sivujen
hallinnoimiseen. Se on täysin suomenkielinen
ja avustaa käyttäjäänsä aina tarpeen vaatiessa,
eli kokemattomaltakin henkilöltä onnistuu sen
avulla tehokkaasti nettisivujen hallinnointi.
VASTAA SOCOMIN KYSELYYN!
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
(Socom) tekee selvitystä tietotekniikan
käytöstä yhdistysten toiminnassa. Selvitys luo
edellytyksiä
järjestöjen
keskinäiselle
yhteistyölle sekä järjestöjen ja julkisen
sektorin
uudenlaiselle
yhteistoiminnalle.
Kysely lähetetään yhdistyksille ja vastausaikaa
on
22.9.2011
asti.
Lisätietoja:
tuula.kontio@socom.fi
KYLÄTALOJEN KORJAUSAVUSTUSTEN HAKU
Kylätalojen korjausavustusten haku on
parhaillaan vuodelle 2012. Hakemukset on
toimitettava
Suomen
Kotiseutuliitolle
viimeistään pe 30.9.2011. Korjausavustuksella
säilytetään ja parannetaan seurantalojen
kulttuurihistoriallista arvoa, kuntoa ja
toimivuutta.
Hakulomake: http://www.kotiseutuliitto.fi/

VEIKKO
KOKKOSESTA
KYLÄTOIMINNAN
TIENNÄYTTÄJÄ
Veikko Kokkonen Parikkalasta on palkittu
juhlaseminaarissa
LOKAALISSA
4.9.2011
yhdeksi
valtakunnalliseksi
kylätoiminnan
tiennäyttäjäksi.
Palkinnon antoi Suomen
Kylätoiminta ry. Onnittelut Veikolle!
VALOKUITUILTOJA
Sadan megan maakunta -hanke järjestää
valokuituillat Savitaipaleen kunnantalolla ti
20.9. klo 18 ja Rautjärven kunnantalolla ke
21.9. klo 18. Illoissa esitellään maakunnan
laajakaistakyselyn tulokset ja kerrotaan
jatkotoimenpiteistä. Asiantuntijoina Reijo
Salminen Nastolasta, Jari Lantta Etelä-Karjalan
liitosta ja Heli Pajuvirta Tietomaakunta
eKarjalasta. Tilaisuuksissa kahvitarjoilu.
POLKUKOULUTUS 29.11.2011 - 7.6.2012
Koulutus on tarkoitettu hyvinvointipalveluiden
käytännön toteuttajille kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisotyöalojen yhdistyksissä.
Koulutus
sisältää
liiketaloussuunnittelua,
tuotteistamista, markkinointia ja myyntiä.
Koulutus
toteutetaan
monimuoto
–
koulutuksena
ja
se
on
maksuton.
Koulutuksen järjestäjä on Aalto-yliopisto ja
Kolmas lähde-hanke. Hakuaika päättyy
30.9.2011.

Lisätietoa:http://www.kolmaslahde.fi/index.p
hp/koulutusta/polku-koulutus
KUTSUKAA KYLÄÄN
Maakunnassa on tarjolla parhaillaan monien
hankkeiden välityksellä toiminta-apua ja
neuvoja sekä rahaakin (Parasta kylissä, ja
Sähäkät Kylät, Sadan megan laajakaista, Jässijätevesihanke, Onni muuttaa Länsi-Saimaalle
jne.) Tulemme mielellämme kylään syksyn
vuosikokouksiinne. Ottakaa yhteyttä Marja
Jussilaan, niin sovitaan kyläreissustamme.
marja.jussila@taipalsaari.fi/ 045-276 9541.
RETKI ELMA-MESSUILLE
Järjestämme retken perinteisille Elmamessuille Helsinkiin pe 11.11.2011. Elmamessujen
ohjelma
www.elmamessu.fi
Retkestä
enemmän
tietoa
lokakuun
kyläkirjeessä.
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE!
Syksyllä monet kylät pitävät kokouksiaan ja
yhteyshenkilöissä
tapahtuu
vaihdoksia.
Muistattehan ilmoittaa meille muuttuneet
yhteystiedot (puheenjohtaja ja sihteeri). Voit
lähettää muutokset kotisivuillamme olevalla
lomakkeella
tai
sähköpostitse
(marja.jussila@taipalsaari.fi).
Seuraava kyläkirje ilmestyy 15.10.2011
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