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Sitova ilmoittautuminen viimeistään ma
24.10.2011 Marja Jussilalle, p. 045-276 9541
tai email: marja.jussila(a)taipalsaari.fi

Retken aikataulu:

RETKI ELMA-MESSUILLE HELSINKIIN
Hyppää mukaan retkelle Elma-messuille pe
11.11.2011
Pasilan
messukeskukseen.
Menomatkalla tutustumme Enäjärven kylään
Kouvolassa, jossa aamukahvin kera kuulemme,
kuinka kylien palvelut ja kyläsuunnitelmat
toteutetaan
kymenlaaksolaiseen
tyyliin.
Tutustumme myös osuuskunta Kymijoen
kyläkuituun.
Elma-messuilla voit tutustua samanaikaisesti
Elma-, Kädentaito- ja Metsämessuihin sekä
tehtaanmyymälöiden myyntinäyttelyyn (kaikki
samalla pääsylipulla).
Retken hinta 40€ sisältää kuljetuksen,
aamukahvit sekä pääsylipun 3 messuille ja
tehtaanmyymälöiden myyntinäyttelyyn.
Retken ohjelma: Helsingin retki 11.11.2011

klo 7:00
Imatran keskusliikenneasema
klo 7:30
Joutsenon keskusliikenneasema
klo 8:00
Lappeenrannan matkakeskus
klo 9:00
Enäjärvi, Kouvola
klo 12:00
Messuille
klo 16:30
Paluumatkalle
Mukaan voi hypätä muualtakin 6-tien varrelta!
Tervetuloa mukaan kivalle retkelle mukavien
ihmisten kanssa!
Retken järjestäjät: Etelä-Karjalan Kylät ry ja
Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry
KUNTAUUDISTUS,
LÄHIDEMOKRATIA

PALVELUT

JA

Hallituksen maaseutupolitiikka – ohjelmassa
kuntien
yhdistyminen
”vahvoiksi
peruskunniksi” tuo mukanaan riskin siitä, että
sekä palvelut että lähidemokratia loittonevat
kylistä yhä kauemmas. Tämä voidaan välttää
sillä, että kuntien ja kylien välille luodaan
pysyvä sopimus- ja neuvottelumenettely.

Asioista keskusteltiin viime viikonvaihteessa
Imatran kylpylässä järjestetyssä Virtauksia ja
valintoja -seminaarissa. Seminaarin yhtenä
pääteemana oli se, että saako ihminen valita
oman asuinpaikkansa ja tuleeko siitä maksaa
jotain ylimääräistä.
Maaseudun hallinto- ja kuntauudistukset
tulevat vaikuttamaan maaseudun äänen
kuuluvuuteen
sekä
sen
käyttöön.
Kuntakokojen todennäköinen kasvu ja
maaseutuhallinnon yhdentyminen pakottavat
maaseudun asukkaat miettimään keinoja,
joilla maaseudun palvelut säilyvät (ehkä
kuitenkin uudella tavalla tuotettuina) sekä
lähidemokratia toteutuu. Ratkaisuina voivat
olla kyläsuunnitelmien sisältyminen kuntien
maaseutuohjelmiin (joita kuntien tulisi laatia),
kylistä koostuvien kyläneuvostojen tms.
lähidemokratiaa
edistävien
elinten
kokoaminen
sekä
maaseututoimijoiden
yhteistä ääntä edustavan kokoonpanon
kehittäminen.
Seminaarin esitykset löydät täältä.
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TOIVEISTA TOTTA!
Etelä-Karjalan
Kärki-Leader
ry:n
Koordinointihankkeessa “Toiveista totta”
rahoitetaan pieniä nuorisoon kohdistuvia
yleishyödyllisiä investointihankkeita:
Puuttuuko omalta kylältä reili, slaidi vai grindi?
Vai
tarvitsetteko
kylätalolle
kunnon
subwooferit? Tartu toimeen ja ota yhteyttä!
.“Toiveista totta” -alahankkeiden rahoitusta
haetaan marraskuussa 2011. Lisätietoja:
Hankevastaava Paula Pajari, puh:044-3378457,
paula.pajari@pp1.inet.fi,
http://kylat.ekarjala.fi/karki-leader
MAASEUDUN MERKKIPAALUT
Etelä-Karjalan instituutti toteuttaa parhaillaan
Maaseudun merkkipaalut -hanketta, jossa
etsitään eteläkarjalaisia paikkoihin liittyviä
tarinoita. Tarinat kerätään tarinaoppaaksi,
joka julkaistaan kesällä 2012. Tarinaopas on
tarkoitettu kaikille eteläkarjalaisille ja siitä
hyötyvät myös matkailijat ja alueen
matkailuyritykset.
Jos sinulla on vanha tai uusi omakohtainen tai
muualta kuultu kertomus, muisto tai hauska
sattuma tai muuten vain mukava hetki

historiasta tai nykyisyydestä, joka liittyy
johonkin paikkaan, lähetä kertomus vuoden
2011 loppuun mennessä Heini Kähköselle:
email: heini.kahkonen(a)lut.fi tai posti: Heini
Kähkönen,
Etelä-Karjala-instituutti,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, PL 20,
53851 Lappeenranta. Lisätietoa täältä.
KYLÄ 2020 –KYSELY
Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksellä on
parhaillaan
menossa
kysely
aleensa
asukkaiden
mielipiteistä,
tulevaisuuden
toiveista ja näkymistä. Myös erilaiset
kehittämisideat ovat tervetulleita. Kyselyn
tuloksia
käytetään
apuna
mm.
kyläsuunnittelussa ja tulevan ohjelmakauden
suunnittelussa. Pääset vastaamaan kyselyyn
tästä.
IRTOA HETKEKSI ARJESTA – ANNA OMA VILLI
IDEASI
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA
kerää parhaillaan Maamerkit ohjelmassaan
uusia innovatiivisia palveluita ja liikeideoita.
Sitran mukaan pelkät massapalvelut eivät
enää riitä, kun omasta hyvinvoinnistaan
kiinnostuneet kuluttajat yrittävät elää täyttä
elämää.

Auta ideoimaan millainen bisnes vetoaisi
WLAN-vaeltajiin,
maalla
harrastajiin,
tyylikkäisiin hidastajiin, ekoturisteihin tai agrieläkeläisiin? Innovoi uudenlainen palvelu ja
kerro oma liikeideasi vastaamalla kyselyyn
tästä linkistä. Kysely on auki 30.10.2011
saakka. Kiinnostavimmat ideat pääsevät
jatkojalostukseen
kauppatieteiden
opiskelijoiden NESU -seminaarissa Turussa
marraskuun alussa.

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!
KYLIEN OMA TAPAHTUMAKALENTERI
Muistattehan,
että
Etelä-Karjalan
maakuntaportaalista löytyy kylien oma
tapahtumakalenteri, johon voitte lisätä omia
tapahtumianne
(tapahtumakalenteri).
Muistakaa käyttää kalenteria hyödyksi!
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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.
JÄSSI-JÄTEVESIHANKE JA PISA 2012-HANKE
JÄRJESTÄVÄT JÄTEVESI-ILTOJA
9.11 Lemin kotiseutumuseolla klo 17.30–20.30
15.11 Savitaipaleen kunnantalolla klo 17.30–
20.30
17.11 Taipalsaaren kunnantalolla klo 17.30–
20.30
Illoissa on vesiensuojeluun liittyvä alustus,
tietoa uudesta lainsäädännöstä ja yleisimmistä
jätevesijärjestelmistä, jätevesisuunnittelijan ja
kunnan viranomaisen puheenvuoro sekä
yhteenveto kiinteistökohtaisesta neuvonnasta.
Tarkempi
ohjelma
ja
lisätietoja:
www.jatevesihanke.fi
Hankkeen muita tapahtumia:

17.11 klo 18.00 Jätevesi-ilta Jänhiälän
kyläkoululla
18.11 klo 17–20 Neuvontapiste Uusien
asukkaiden
illassa,
Lappeenrannan
kaupungintalolla
24.11 klo 18.15 Jätevesi-ilta Säpinätuvalla
Säänjärvellä
27–28.11 Neuvontapiste Lappeenrannan
syysmarkkinoilla kauppatorilla
29.11 klo 10–14 Neuvontapiste Simolan
Säpinöillä Lappeenrannassa
Lisätietoja:
Kirsi
Mäensivu,
puh.
045–8814200,
kirsi.maensivu@kylatoiminta.fi

kyläkirjeessämme. Sähköinen kirje lähetään
kunkin kuukauden 15.päivänä kaikkiin
rekisterissämme
oleviin
osoitteisiin.
Julkaistava aineisto on oltava meillä perillä
sähköisessä muodossa joka kuukauden 5.
päivä.
Voitte myös pyytää meitä
kylätoimintaa
liittyvää
yhdistyksemme kotisivuille.

laittamaan
aineistoa

Mikäli haluat liittää ystäväsi tai naapurisi
postituslistallemme., laita meille osoite
sähköpostilla: marja.jussila@taipalsaari.fi tai
kotisivuillamme(http://kylat.ekarjala.fi)
olevalla palautelomakkeella.

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 kyläkirjeemme ilmestyy 15.11.2011

KYLÄKIRJEEN AINEISTO
Otamme
yhteiskumppaneidemme
julkaistavaksi kuukausittaisessa

mielellämme
aineistoa
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