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VUODEN 2013 ETELÄKARJALAINEN KYLÄ, 
KYLÄTOIMIJA JA KYLÄTOIMINNAN 
TIENNÄYTTÄJÄ 
Vuoden 2013 eteläkarjalaisen kylän ja 
kylätoimijan sekä kylätoiminnan 
tiennäyttäjän haku on avattu ja päättyy 
perjantaina 22.3.2012.  Vuoden kylän 
valinnalla halutaan nostaa esiin kylätoimintaa 
ja lisätä kylien näkyvyyttä.  Hakulomakkeen voi 
palauttaa postitse osoitteella: Etelä-Karjalan 
Kylät ry, Kellomäentie 1 54920 Taipalsaari tai 
sähköpostilla: marja.jussila@taipalsaari.fi  
 
Vuoden kylän, kylätoimijan/tiennäyttäjän 
valinnat tekee Etelä-Karjalan Kylät ry:n 
hallitus.   Maakunnasta valittu kylä ja 
kylätoimijat osallistuvat myös 
valtakunnalliseen vuoden kylän ja 
kylätoimijan/tiennäyttäjän kisaan, jonka 
valinnat julkistetaan 15.9.2013 Lokaali – 
tapahtumassa Tammelassa. 
Kaikki kylät innolla mukaan kisaan! 
 
Vuoden kylä hakulomake.doc 

 
KUULUUKO ÄÄNESI -SEMINAARI LA 9.3.2013 
Lappeenrannan kaupungintalon 
valtuustosalissa järjestetään la 9.3.2013 klo 
12:00 – 15:30 Kuuluuko äänesi -seminaari, 
jonka teemoina ovat miten voit vaikuttaa 
sinua kiinnostaviin asioihin ja miten saat 
ääneesi kantavuutta.   
 
Mukana lähidemokratiaa valottamassa ovat 
Aaro Harju (Kansalaisfoorumi), Ritva Pihlaja 
(Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä), Joonas 
Pokkinen (Avoin demokratia ry) ja Kauko 
Leiviskä (Rovaniemen aluelautakuntamalli). 
Kepeyttä päivään tuo Imatra syndrooma 
(Etelä-Karjalan impro -liigasta). 
 
Lähidemokratia -seminaarin ohjelman, 
puhujaesittelyt ja lähidemokratiaan liittyvän 
kansalaiskyselyn löydät tästä.    

Seminaarin järjestävät Etelä-Karjalan Kylät ry, 
Etelä-Karjalan liitto, paikalliset toimintaryhmät 
sekä eteläkarjalaiset kunnat 

Voit myös seurata Kuuluuko äänesi? -
seminaaria kotikoneesi ääreltä suorana 
lähetyksenä täältä 

KANNATTAA OSALLISTUA JA VAIKUTTAA sekä 
tapahtumaan että kansalaiskyselyyn! 

 

 
LUOVUUS JA YRITTÄJYYS -TILAISUUS KE 
13.3.2013 LAPPEENRANNASSA 
Etelä-Karjala-instituutin Kulttuurikutinaa -
hanke järjestää Linnoituksen krouvissa 
(Vesiportinkuja 5) Luovuus ja 
yrittäjyystilaisuuden, jonka teemana on 
luovuuden hyödyntäminen eri tavoin sekä 
yhdessä tekemisen voima luovilla aloilla.    
 
Päivän ohjelma 12:30 – 17:00 

 Kollektiivinen luovuus ja sen 
hyödyntäminen, tutkija Anna-Maija Nisula, 

LUT,TBRC 

 Yritysesimerkki: Fantasiarakenne, Kuopio, 
Jere Ruotsalainen 

 Kulttuurikampus Ikaalinen, kokemuksia 
luovien alojen yrittäjien yhteisöstä 

 Etelä-Karjalan yhteismarkkinointi, Go 
Saimaa ry, projektipäällikkö Suvi Ahola 

 Case Tikkurila & Peking - yhdessä 
tekemisen voima, taiteen tohtori, taiteilija 
ja kulttuurituottaja Outi Turpeinen 
 

Ilmoittaudu mukaan Etelä-Karjala-instituuttiin 
Heini Kähköselle viimeistään ke 6.3.2013 
 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen:  
heini.kahkonen@lut.fi tai puh.  040 - 684 3963 
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YHDISTYSTEN VARAINHANKINTA -ILTA 
4.3.2013 klo 18:00 HANHIJÄRVEN KOULULLA 
Lappeenrannassa Hanhijärven koululla 
(Hanhijärventie 390) pohditaan 4.3.2013 
keinoja, joita yhdistyksillä on leipomisen ja 
makkaran myynnin lisäksi omaan 
varainhankintaan.   
 
Hyviä esimerkkejä omasta varainhankinnasta 
kertovat Pauli Pethman Iitin Vuolekosken 
kylältä ja Pentti Seutu Kontiolahden 
Jakokosken kylästä. Varainhankintakeinoina 
illassa esitellään mm. traktorien vetokisat, 
vanhojen elokuvien näytökset, valaisintolppien 
myynti, kesähiihdot ja paljon muuta.    
 
Ilmoittaudu mukaan varainhankinta -iltaan 
viimeistään pe 1.3.2013 (kahvitarjoilun 
järjestämiseksi):  
terhi.ojanen@saunalahti.fi tai puh. 044-337 
8457. Tilaisuus on maksuton! 
 
KAIKKI MUKAAN INNOSTUMAAN JA 
OPPIMAAN OMAA VARAINHANKINTAA! 

Tilaisuuden järjestää Länsi-Saimaan 
kehittämisyhdistys ry:n ja Etelä-Karjalan Kärki-
Leader ry:n Kylän perkaus- hanke  

  
 

 

 

RIKASTAMO – TEHOVALMENNUSTA  

Etelä-Karjala-instituutin Kulttuurikutinaa -
hanke hakee 5- 10 eteläkarjalaista yritystä 
RIKASTAMO -valmennukseen, joka 
toteutetaan kevään 2013 aikana yhteistyössä 
Luovien alojen verkoston kanssa.   
 
Rikastamo on suunnattu erityisesti 
maaseutualueen yrittäjille keskeisenä 
tavoitteenaan matkailupalveluiden 
kehittäminen. Myös yhdistykset voivat hakea 
valmennukseen.  Valmennusryhmä pyritään 
kokoamaan monialaisesti. Valmennus kestää 2 
– 3 kuukautta ja sisältää 5 yhteistä 
valmennuspäivää.    
 
Ryhmään voi hakea vapaamuotoisella 
hakemuksella viimeistään 24.2.2013, jos:  

 on liiketoimintasuunnitelma ja toiminta 
kokoaikaista 

 on kiinnostunut monialaisten tuotteiden ja 
palvelusten tuottamisesta 

 on avoin suhtautuminen yhteistyöhön 
muiden yrittäjien kanssa  

Hakemuksessa tulee olla perustiedot 
yrityksestä, selvitys tarjottavista palveluista 
sekä toiminnan ja motivaation 
kehittämishalukkuus.   
 
Lisätietoja valmennuksesta saat Etelä-Karjala-
instituutista: heini.kahkonen@lut.fi tai puh.  
040-684 3963  

 
TAIDETTA KYLÄLLE? 
Etelä-Karjala-instituutin Kulttuurikutinaa -
hankkeen Kompastu Kulttuurissa -osio 
toteuttaa parhaillaan eteläkarjalaisten 
ympäristötaiteilijoiden kanssa yhteistyönä 
näyttelyitä / teoksia Etelä-Karjalan kyliin. Moni 
on jo ilmaissut kiinnostuksensa toteuttaa 
teoksia ulkotiloihin ympäri maakuntaa.  
 
Etelä-Karjala- instituutti etsii mukaan vielä 3- 6 
kylää tai yhteisöä, jotka ovat halukkaita 
tulemaan mukaan järjestämään yhteistyössä 
näyttelyitä mm. ulkotiloihin.      Teosten 
arvioitu toteuttamisajankohta on toukokuu 
2013. Myös muita ajankohtia voi ehdottaa. 
 
Jo olet kiinnostunut, ota yhteyttä Anna-Kaisa 
Ekiin: anna-kaisa.ek@lut.fi tai puh. 050 322 
6907. 
 
KAAKKOIS-SUOMEN HYVINVOINTIKYSELY 
Etelä-Karjalan Kylät ry:n, Kaakkois-Suomen 4H-
piirin ja Socomin yhteisen Kaakkois-Suomen 
kotitalouksien hyvinvointikysely on 
valmistunut.  Kyselyssä kartoitettiin mm. 
asukkaiden henkiseen hyvinvointiin liittyviä 
asioita, palveluiden käytön mahdollisuutta 
sekä nuorten tarjoamien palveluiden käyttöä. 
Tutustu raporttiin Etelä-Karjalan Kylät ry:n 
kotisivuilla: http://kylat.ekarjala.fi 
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TYÖTÄ NUORILLE OMALTA KYLÄLTÄ 
Kaakkois-Suomen 4H-piirin Omalla Kylällä -
hanke etsii jälleen nuorille työpaikkoja omalta 
kylältä. Voit käydä ilmoittamassa tarjolla 
olevista työtehtävistä osoitteessa 
www.omallakylalla.fi/tyotori.  
 
Työtorilla kohtaavat työtä kaipaavat nuoret 
sekä työntarjoajat. Nuoren työpaikkana voi 
olla vaikkapa kotitalous tai yhdistys.  Nuoren 
työnantajana toimii 4H-yhdistys, joka hoitaa 
kaikki työllistämiseen liittyvät paperityöt, sekä 
työnantajan maksut. Lisätietoa puh: 046-
8917103 tai omallakylalla@4h.fi. Hankkeen 
kotisivut osoitteessa www.omallakylalla.fi 
  
VAIHDON TORI -KIERTUE 
Etelä-Karjalan Kylät ry, Socom (Kaakkois-
Suomen oppimiskeskus), Etelä- Karjala-
instituutti järjestävät 
yhteistyökumppaneidensa kanssa Vaihtotori -
kuntakiertueen maalis – huhtikuussa2013.   
 
Kiertueen tavoitteena on yhdessä kylien 
asukkaiden, yrittäjien, järjestöjen ym. kanssa 
miettiä, miten kylissä voitaisiin yhdessä 
vaihtaa osaamista ja yhteistyötä kumppaneina 
toinen toistensa kanssa.  Iltojen aikana 
toteutetaan myös pientavaroiden vaihtotori.  
Kiertueen pitopaikoista ilmoitetaan 
paikallislehdissä sekä sähköpostilla erikseen 
kyliin. Järjestäjät tarjoavat makoisat iltakahvit! 

 
Kiertueen alustava aikataulu:  
klo 17:30 iltakahvit, klo 18:00 – 20:00 ohjelma  
ma  18.3.2013  Joutseno 
ti  19.3.2013  Luumäki 
ke  20.3.2013  Lemi 
to  21.3.2013  Lappeenranta 
ma  25.3.2013  Taipalsaari 
ti  26.3.2013  Parikkala 
ke  27.3.2013 Ylämaa 
ke  3.4.2013 Savitaipale 
to  4.4.2013 Imatra 
ma  8.4.2013 Ruokolahti 
ti  9.4.2013 Rautjärvi 
 
TERVETULOA VIERAILEMAAN TORILLE! 
 
KYLIEN OMA TAPAHTUMAKALENTERI  
löytyy Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.  
Käykää lisäämässä omat tapahtumanne. 
(tapahtumakalenteri) 
 . 
ILMOITA UUTISIA JA TAPAHTUMIA  
Julkaisemme tässä kerran kuukaudessa 
(poikkeuksena heinäkuu) ilmestyvässä 
sähköisessä kyläkirjeessä myös muiden 
toimijoiden uutisia ja tapahtumia.   
  
Uutisen tai tapahtuman tulee olla meillä 
sähköisessä muodossa viimeistään kuukauden 
10. päivä, jotta se ehtii 15. päivä ilmestyvään 
sähköiseen kyläkirjeeseen.  
 

 
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE! 
 Lähettäkää yhteystietomuutoksenne meille 
kotisivuillamme olevalla lomakkeella tai 
sähköpostitse (marja.jussila@taipalsaari.fi) 
 
FACEBOOK 
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy facebookista.  
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan! Löydät 
meidät täältä!  
 
Seuraava kyläkirje ilmestyy 15.03.2013  
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