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 VUODEN KYLÄ, KYLÄTOIMIJA ja 
TIENNÄYTTÄJÄ 
Ruokolahden Kuokkalammilla palkittiin 
26.5.2012 ansioituneita eteläkarjalaisia kyliä ja 
kylätoimijoita.    
 
Vuoden 2012 eteläkarjalaisena kylänä 
palkittiin Tarkkolan Seudun 
Kylät Ruokolahdelta.  Palkitsemisessa 
painotettiin kyläalueen pitkäjänteistä 
kylätoimintaa sekä kyläläisten panostusta 
kylien väliseen yhteistyöhön ja kulttuuriin.   
 
Lappeenrantalaisen Saimaan kanavan 
kyläyhdistyksen saamaan Kylätoiminnan 
kunniamaininnan myöntämisen perusteena 
oli alueen kylätoiminnan vilkas lisääntyminen 
sekä innokas ote alueen kehittämiseen. Saman 
kyläyhdistyksen pitkäaikainen kylätoimija, 
puheenjohtaja Osmo Mikonsaari valittiin 
vuoden 2012 kylätoimijaksi.  
 
Ensimmäistä kertaa palkittiin myös vuoden 
tiennäyttäjä ja titteli myönnettiin  

 
 
savitaipalelaiselle Välijoen kylässä asuvalle 
Lilja Lindille. Perusteena tittelin 
myöntämiselle oli yli 20 vuoden laaja-alainen 
toimiminen kyläalueensa eri yhdistysten 
hyväksi.  
 
Tarkkolalaiselle Paavo Vennolle on annettu 
kylätoiminnan hopeinen ansiomerkki pitkästä 
pyyteettömästä puurtamisesta kyläalueensa 
hyväksi.  
  

ONNEA! 
 
KYLISSÄ TAPAHTUU MESSUT  
Sähäkät kylät -hanke järjestää Lappeenrannan 
kauppatorilla la 1.9.2012 klo 07:00 – 14:00 
Kylissä tapahtuu -messut, joilla kylät ja niiden 
yrittäjät voivat esitellä toimintaansa ja erilaiset 
maaseutuhankkeet esittäytyvät yleisölle. 
Mukaan messuille voi ilmoittautua Kalle 
Rapille 1.8 - 31.8.2012 välisenä aikana puh. 
045-356 2121 tai kalle.rapi@taipalsaari.fi. 
Messujen esitteestä voit tutustua tarkemmin 
ohjelmaan ja messupaikkoihin.      
 
Messuinfo 
 
KYLIEN OMA TAPAHTUMAKALENTERI  
löytyy Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.  
Käykää lisäämässä omat tapahtumanne. 
(tapahtumakalenteri).   

 
 
KÄDENTAITOMESSUT -RETKI HELSINKIIN 
Parasta Kylissä -hanke järjestää la 8.9.2012 
retken Kädentaitomessuille Helsingin 
Wanhaan satamaan.  Ilmoittautuminen 
retkelle 1.8.2012 – 31.8.2012 välisenä aikana 
Marja Jussilalle p. 045-276 9541 tai 
marja.jussila@taipalsaari.fi.   
 
Retkiohjelma 
 
KARJALAISTEN KYLÄRETKI 
Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestetään 
jälleen suosion saanut Karjalaisten kyläretki 
lokakuussa 2012.   Retkikohteena on 
Rovaniemi, jossa tutustumiskohteena on uusi 
Yläkemijoen aluelautakuntamalli sekä 
kylätoiminta.  Retkimatkallamme käymme 
tutustumassa myös muihin mielenkiintoisiin 
kyläkohteisiin.   Retkestä lisää elokuun ja 
syyskuun kyläkirjeissä. 
 
LÄHIDEMOKRATIA JA KYLÄBISNESPÄIVÄT 
Marraskuussa 2012 järjestetään 
maakunnalliset lähidemokratia ja 
kyläbisnespäivät, joiden tarkoituksena on 
pohtia lähidemokratian toteutumista 
esitetyissä kuntaliitoksissa sekä esitellä hyviä 
käytäntöjä kylien liiketoiminnasta.  Päivistä 
lisää syyskuun kyläkirjeessä. 
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 ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY:N JÄSENYYS 
Yhdistyksen jäsentiedote on lähetetty tällä 
viikolla (viikko 24) postitse yhdistyksemme 
osoiterekisteriosoitteisiin. Jäsentiedotteen 
liitteenä on yhdistyksen jäsenmaksulomake 
(vuoden 2012 henkilöjäsenyys 15€, 
yhdistysjäsenyys 25€ ja kannatusjäsenyys 
100€).   
 
Jäsenyytemme kannattaa erityisesti nyt, kun 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 
maaseudun palvelut ja lähidemokratia 
etääntyvät kauemmas kylistä.   Yhteisellä 
jäsenyydellä osoitamme maakunnallista ja 
valtakunnallista maaseudun tärkeyttä koko 
maakuntamme toiminnalle.    
 
Etuutena 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.    
 
Muistattehan vuoden 2012 jäsenmaksun! 
 
HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS 
Henkilökohtaisen avun keskus etsii ja välittää 
henkilökohtaisia avustajia lyhyt- ja  

 
 
pitkäaikaisiin työsuhteisiin sekä neuvoo 
avustajia ja avustettavia työsuhteeseen 
liittyvissä asioissa. Henkilökohtainen avustaja 
auttaa vaikeavammaista henkilöä asumisessa 
ja itsenäisessä elämässä. Vammainen henkilö 
toimii avustajansa työnantajana ja palkkaa 
avustajan.  Avustustarvetta on esimerkiksi 
päivittäisissä toimissa kotona tai sen 
ulkopuolella, työssä, opiskelussa, 
harrastuksissa tms.  
 
Jos olet kiinnostunut ryhtymään vaikkapa 
osa-aikaisesti henkilökohtaiseksi avustajaksi 
tai haluat tietää asiasta lisää, ota yhteyttä: 
 

Pirjo Herttuainen 
Henkilökohtaisen avun koordinaattori 
pirjo.herttuainen(at)socom.fi 
puh. 040 471 7118 
tai katso lisää: (http://www.socom.fi/henkka) 
  

  

FACEBOOK 
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy facebookista.  
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan! Löydät 
meidät täältä!  
 

  
 

OPETUSTA KANSANPERINTEESTÄ 
Valkeakoskella sijaitseva Päivölän 
kansanopisto tarjoaa opetusta suomalaisesta 
kansanperinteestä.   
 
”Juurista Jouhikkoon” -kurssilla (27.8 – 
21.12.2012, 25 op) opetellaan tekemään 
puusta tuotteita (koreja, tuokkosia, salvoksia, 
kauhoja), poltetaan tervaa ja tehdään 
riukuaitaa.  Hakuaika päättyy 14.1.2012.  
 
Tallukoista Huopahattuun -kurssilla (14.1. – 
24.5.2013, 30 op)) valmistetaan entisajan 
naisen vaatetus varusteineen.  Hakuaika 
päättyy 14.1.2012. Katso lisää 
www.paivola.fi/kansanperinne 
 
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE! 
Lähettäkää yhteystietomuutoksenne meille 
kotisivuillamme olevalla lomakkeella tai 
sähköpostitse (marja.jussila@taipalsaari.fi) 
  
Siirrymme kesälaitumille heinäkuuksi, joten 
toimistomme on kiinni heinäkuun. 
 
Seuraava kyläkirje ilmestyy 14.09.2012  
 

Aurinkoista kesää kaikille lukijoillemme! 
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