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AJANKOHTAISTA 

Kesätauon jälkeen edessäsi on jälleen kyläkirje 
täynnä kylätoiminnan ajankohtaisia asioita.  
Hankkeemme Parasta Kylissä – ja Sähäkät 
kylät ovat päättyneet ja syksyn aikana 
aloitamme uuden kylien kehittämisohjelman 
laadinnan – asiasta seuraavissa kyläkirjeissä. 
 

 KYLÄTALOAVUSTUSTEN HAKEMINEN 
Suomen Kotiseutuliiton myöntämät seurojen 
talojen avustukset vuodelle 2014 ovat 
haettavana.  Hakemukset on toimitettava 
Kotiseutuliitolle viimeistään 30.9.2013. 
Lisätietoja ja hakulomakkeet saat tästä. 
 
VAIHDON TORI -KUNTAKIERROS 
Keväällä 2013 usean toimijan yhteisellä 
”Vaihdon tori” – kuntakierroksella kerätyt 
ideat ja hyvät käytännöt yhteistyön 
lisäämiseksi on kerätty yksiin kansiin. 
 

 

 

 
Julkaisu sisältää hyviä esimerkkejä, vinkkejä ja 
ideoita, kuinka yhteistyön rakenteiden avulla 
voidaan saada enemmän aikaan, oppia toisilta 
ja löytää uusia yhteistyökumppaneita sekä 
tapoja asukkaiden hyvinvoinnin ja 
viihtyisyyden lisäämiseksi.  Tutustu julkaisuun 
tästä. 
 
YHDISTYSINFO -PALVELU 
Sosiaalialan osaamiskeskus Socomin 
kokoamaan ja ylläpitämään Yhdistysinfo -
järjestöverkkopalveluun kootaan tietoa 
Kaakkois-Suomessa toimivista järjestöistä, 
yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta 
toiminnasta. Yhdestä osoitteesta asukkaat, 
yhdistykset ja viranomaiset löytävät helposti 
oman kotikunnan ja maakunnan alueella 
toimivat yhdistykset ja järjestöt. 
 

Yhdistysinfoon liittyminen ja sen käyttäminen 
on yhdistys- ja järjestötoimijoille maksutonta.  
Palveluun voi tutustua tai lisätä oman 
yhdistyksensä tiedot tästä. 
 
JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖKYSELYN TULOKSET 
Sosiaalialan osaamiskeskus Socomin MontEri -
hankkeen kartoitukseen 2013  
kaakkoissuomalaisten yhdistysten 
yhteistyösuhteiden nykytilasta ja 
tulevaisuuden tarpeista voit tutustua  tästä. 
 
 

 
VEROTUSKOULUTUSTA YRITYKSILLE JA 
YHDISTYKSILLE TI 1.10.2013 IMATRAN 
KYLPYLÄSSÄ (Purjekuja 2) 
Aikataulu:  
Kahvitarjoilut klo 14:00 ja 17:00  
klo 14:30-17:00 yritysmuotojen verotukselliset 
erot ja yritysmuotojen muuttaminen 
klo 17:30-20:00 yhdistyksen veronalaiset ja 
verovapaat tulot 
 
Koulutuksen materiaali 10€/henkilö/tilaisuus 
Kouluttajana yritys- ja yhdistysverotuksen 
asiantuntija, asianajaja Torsti Lakari, 
asianajotoimisto Juridiasta  
 
Ilmoittautuminen kahvitarjoilun 
järjestämiseksi viim. ti 24.9.2013 
yritykset: heikki.heimala@lansi-saimaa.eu, 
puh. 045-1299 398  
yhdistykset: terhi.ojanen@saunalahti.fi, puh. 
044-337 8457 
Etukäteiskysymykset, jotka välitetään 
kouluttajalle, em. henkilöiden sähköpostiin. 
 
Koulutuksen järjestäjät: Etelä-Karjalan Kärki-
Leader ry (Kylänperkuu -hanke) ja Länsi-
Saimaan kehittämisyhdistys ry 
(Maaseutukoordinaattori 2- hanke)   
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KAAVA ILMAN HAAVOJA - KOULUTUS  
Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry (Onni 
muuttaa Länsi-Saimaalle – kyläsuunnitelmat 
käyttöön -hanke) järjestää 
Kaavoituskoulutusta kylä – ja 
asukasyhdistyksille tors 10.10.2013 klo 17:30 
– 20:30 Lappeenrannassa (paikka vahvistuu 
myöhemmin) 
 
Koulutuksen aiheena: miksi kaavoitetaan ja 
miten kaavoitukseen voi vaikuttaa, 
kouluttajana arkkitehti Heikki Kokkonen, Safa 
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot viimeistään ma 
7.10.2013: terhi.ojanen@saunalahti.fi tai 044-
337 8457, www.lansi-saimaa.eu 

LUOVUUS JA ESIHISTORIA -SEMINAARI 
Etelä-Karjala-instituutin Kulttuurikutinaa -
hanke järjestää Luovuus ja esihistoria -
seminaarin Ruokolahden Jaakkima-opistolla 
1.10.2013. Seminaari on maksuton. Ilmoittaudu 
mukaan 23.9.2013 mennessä tästä. Lisätietoja 

seminaarista: anna-kaisa.ek@lut.fi,  050 -322 
6907. 
 
HYVIS -SIVUSTO 
Kurkkaa tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä 
Hyvis -sivuilta, jossa voit asioida myös 
sähköisesti. Sivustolle pääset tästä. 
 

  

 

 LUOVA ETELÄ-KARJALA KYSELY 
Luova Etelä-Karjala on tunnus maakunnan 
luoville tuotteille ja palveluille ja sen 
tavoitteena on, että ostaja tunnistaa logosta 
paikallisen laadun.   Osana tunnusta kehitteillä 
on eteläkarjalaisten luovien alojen 
toimijaverkosto, joka auttaa ja tukee 
jäsenistöään.   

Vastaamalla Luova Etelä-Karjala-kyselyyn voi 
vaikuttaa siihen, mihin suuntaan tunnusta ja 
verkostoa viedään.  Vastaaminen vie aikaa 
noin 10 minuuttia. Lisätietoja kyselystä: 
projektikoordinaattori Heini Kähkönen, Etelä-
Karjala-instituutti (LUT) puh. 040 684 3963 tai  
heini.kahkonen@lut.fi Kyselyyn voit käydä 
vastaamassa 24.11.2013 mennessä tästä. 
   
LUOVUUS JA ESIHISTORIA -SEMINAARI 
Etelä-Karjala-instituutin Kulttuurikutinaa -
hanke järjestää Luovuus ja esihistoria -
seminaarin Ruokolahden Jaakkima-
opistolla1.10.2013. Seminaari on maksuton. 
Ilmoittaudu mukaan 23.9.2013 mennessä tästä. 

Lisätietoja seminaarista: anna-kaisa.ek@lut.fi,  
050 -322 6907. 
 

MITÄ MYYT LUOVA TEKIJÄ -KOULUTUS 
Etelä-Karjala-instituutin Kulttuurikutinaa -
hanke järjestää koulutuksen palveluiden ja 
tuotteiden myymisestä 8.10.2013 Ravintola 
Wanhassa Makasiinissa Lappeenrannassa.  

 
Ilmoittaudu mukaan avoimeen ja 
maksuttomaan koulutukseen 30.9.2013 
mennessä: anna-kaisa.ek@lut.fi tai 050-322 
6907. Lisätietoja koulutuksesta saat tästä. 
 

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!  
 
KYLIEN OMA TAPAHTUMAKALENTERI  
löytyy Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.  
Käykää lisäämässä omat tapahtumanne. 
(tapahtumakalenteri) 
 
ILMOITA UUTISIA JA TAPAHTUMIA  
Julkaisemme tässä kerran kuukaudessa 
ilmestyvässä sähköisessä kyläkirjeessä myös 
muiden toimijoiden uutisia ja tapahtumia.  
Uutisen tai tapahtuman tulee olla meillä 
sähköisesti viimeistään kuukauden 10. päivä, 
jotta se ehtii 15. päivä julkaistavaan 
sähköiseen kirjeeseen.      
 
Seuraava kyläkirje ilmestyy 15.10.2013  
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