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KUNTALAISET KESKIÖÖN -AIVORIIHI 
Suomen Kuntaliitto on avannut nettiin 
yhteisen pohdinta-aivoriihen, joka kutsuu 
sinut virtuaalisesti keskustelemaan siitä, 
kuinka kuntalaisten osallistumista ja 
vaikuttamismahdollisuuksia voidaan lisätä.  
Aivoriihessä pääset henkilökohtaisesti 
kertomaan ajatuksiasi ja ideoitasi kuntalaisen 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
lisäämisen keinoista ja arvioimaan aivoriihen 
muiden osallistujien ideoita.  Virtuaalinen 
aivoriihi on avoinna pe 25.10.2013 asti:  
www.kuntalaisetkeskioon.fi<http://www.kunt
alaisetkeskioon.fi Kannattaa osallistua ja ottaa 
kantaa! 
 
MAASEUTUVAIKUTUKSET KUNTALIITOKSISSA 
Suomen Kylätoiminta ry on ottanut kantaa 
siihen, miten kuntauudistus vaikuttaa 
maaseudun kehittymiseen. Tutustu 
kannanottoon: 
http://www.kylatoiminta.fi/uutiset/49/Maase
utuvaikutukset-arvioitava-kuntaliitoksissa.html 
 

 

TIEDOTUSKOULUTUS – JULKISUUTTA KYLÄLLE 
Tiedotus netissä ja sosiaalisessa mediassa -
koulutus ma 28.10.2013 klo 18:00   
Etelä-Karjalan kansalaisopiston atk-luokassa 
(Pohjolankatu 27) Lappeenrannassa 

 Millainen tiedotus tehoaa internetissä 

 Kylän nettisivujen tehokas käyttö 

 Maakunnan tapahtumakalenterin käyttö 

 Esimerkkejä sosiaalisen median käytöstä  
Koulutuksen yhteydessä voit myös saada apua 
eKarjalan alustalle tehtyjen kylän nettisivujen 
päivitykseen. Kouluttajina Heli Pajuvirta ja 
Joona Jalovaara Tietomaakunta eKarjala 
Oy:stä. Ilmoittaudu viimeistään to 24.10.2013 
 
Radio ja televisio tiedotuskanavina -koulutus 
ke 20.11.2013 klo 17:30  
Etelä- Karjalan radiotalossa(Kristiinankatu 11 
A) Lappeenrannassa   

 miten kylä tai asia saa julkisuutta; mitä 
asioita kannattaa nostaa esille ja miten 

 mitkä keinot tiedotuksessa toimivat, miten 
esim. kyläuutisoinnissa radio ja televisio 
eroavat 

Kouluttajana uutispäällikkö Johanna Luukko 
Yle Etelä-Karjalasta. Tilaisuuden jälkeen pääset 
seuraamaan TV-uutislähetyksen harjoituksia! 
Ilmoittaudu viimeistään pe. 15.11.2013 
 
Kumpaankin koulutukseen mahtuu mukaan 15 
ensimmäistä ilmoittautunutta!  
 

 
Ilmoittaudu koulutuksiin Terhi Ojaselle 
terhi.ojanen@saunalahti.fi tai 044-337 8457 
 
Järjestäjä: Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys 
ry, Onni muuttaa Länsi-Saimaalle -
kyläsuunnitelmat käyttöön -hanke 
 
KYLÄMATKAILUSTA LISÄTULOA MAASEUTU- 
YRITTÄJILLE JA KYLILLE       
Valtakunnallinen kylämatkailu hanke etsii 
uusia kyliä verkostoonsa Imatralla 
Karjalaisessa kotitalossa, Hiljan pihassa 
(Kotipolku 1) ma 4.11.2013 klo 18:00 

 Kylämatkailun merkitys kylille ja 
maaseutumatkailuyrityksille, esimerkkejä  

 Sähköisten kanavien hyödyntäminen 
kylämatkailussa ja kylien 
palvelutarjonnassa 

Tilaisuuden alustajina ovat Tiina Perämäki 
(Lomalaidun ry) ja Juha Sorjonen (Kehy). 
 
Lisätietoa tästä tai Anneli Lankinen; 
lankinenta@gmail.com sekä 045 1167 558 
Ilmoittaudu viim. ti 29.10.2013: 
http://tapahtumakalenteri.kehy.fi/default.asp
?q  
Järjestäjinä: Imatran seudun kehitysyhtiön 
Vetovoimaa matkailuun -hanke, Etelä-Karjalan 
Kärki-Leader ry ja Länsi-Saimaan 
kehittämisyhdistys ry  
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MINUSTAKO LUOVAN ALAN YRITTÄJÄ  
Etelä-Karjala-instituutin Kulttuurikutinaa -
hanke järjestää kaikille avoimen maksuttoman 
valmennuspäivän to 14.11.2013 klo 9:00 – 
15:30 Lappeenrannassa ravintola Notkeassa 
Norpassa (Satamatie 23): 
   

 olisiko minusta yrittäjäksi ja milloin oikea 
hetki aloittaa sekä oman jutun löytäminen 

 erilaiset yrittämisen muodot 

 yrittäjän arki, plussat ja miinukset 

 kolme tarinaa yrittäjistä 
 

Valmentajana toimii Ollis Leppänen, 
Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalosta, 
lisää tietoa: www.yrittajavalmennus.fi  
 
Koulutuspäivän lopuksi on mahdollisuus tavata 
paikallisia yritysneuvojia sekä tutustua 
yritysneuvontapalveluihin. 
 
Tarjolla kahdet kahvit sekä mahdollisuus 
lounastaa ravintola Notkeassa Norpassa 
omakustanteisesti 12€/hlö (ilmoita myös 
erityisruokavalio sekä osallistuminen 

ruokailuun) Ilmoittautuminen 6.11. 
mennessä: heini.kahkonen@lut.fi, puh. 
040 684 3963 
 
 
 
 

 
MARTTOJEN OMASSA KODISSA -HANKE 
Etelä-Karjalan Martat yhdessä Kymenlaakson 
Marttojen kanssa toteuttavat Kaakkois-
Suomen ELY -keskuksen rahoittamaa 
Ikääntyville suunnattua Omassa kodissa -
hanketta, jolla tuetaan ikääntyvien (yli 60v.) 
arkielämää maaseutualueilla Etelä-Karjalassa 
ja Kymenlaaksossa.  Voitte tilata Etelä-Karjalan 
Martoilta edullisia ikääntyneen 
ravitsemukseen liittyviä luentoja ja 
ruoanvalmistuskursseja sekä maksuttomia 
neuvontakotikäyntejä. Voit kysyä lisää: 
paivi.jukkara@martat.fi  tai 050 448 1533 
 
 
 
IMATRAN SEUDUN JÄSSI -JÄTEVESIHANKE 
Suomen Kylätoiminta ry:n Jässi -jätevesihanke 
tarjoaa maksutonta, ajantasaista ja 
puolueetonta jätevesineuvontaa Imatralla, 
Rautjärvellä, Ruokolahdella ja Parikkalassa. Jos 
haluatte järjestää kylässänne jätevesi-illan, 
otattehan yhteyttä jätevesineuvoja Kirsi 
Mäensivuun: kirsi.maensivu@jatevesihanke.fi 
tai puh. 045 8814200.  Lisää Jässi- 
jätevesihankkeesta: 
http://www.jatevesihanke.fi/imatra/etusivu/ 
 
 
 
 
 

 
TYÖELÄMÄVALMENNUSTA NUORILLE 
Kaakkois-Suomen 4H piirin Omalla Kylällä -
hanke järjestää yhdessä Eksoten MuistiAPu-
hankkeen kanssa loka-marraskuussa uusia 
tukipalveluita muistisairairalle tuottavia 
valmennuksia Savitaipaleella, Ylämaalla, 
Ruokolahdella ja Joutsenossa (vuonna 2014 
valmennuksia pidetään myös muissa Etelä-
Karjalan kunnissa). Työelämävalmennusten 
ohjaajina toimivat eri alojen ammattilaiset.   

Valmennuksen sisältö: 

 hyvä asiakaspalvelu  

 tietopaketti muistisairaan henkilön kanssa 
toimimisesta 

  muistisairaan henkilön liikunta- ja 
kuntoilupalvelut  

 pienet arjen palvelut 
 
Valmennuksiin voi ilmoittautua Omalla Kylällä 
-hankkeen Työtorin valmennustorin kautta: 
http://www.omallakylalla.fi/tyotori/valmennu
stori/ tai puhelimitse: 046 8917103.  

Valmennuskurssin hinta on 15€, 

Lisätietoa: Siru Lavikka (ma - to), 040 544 1900 
tai omallakylalla@4h.fi   
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KAAKKOIS-SUOMEN INNOVAATIOLEIRI   
Lappeenrannassa loma- ja kokoushotelli 
Marjolassa ti - to 19 - 21.11.2013 
järjestettävän kaikille avoimen Innovaatioleirin 
tavoitteena on ideoida uusia, kysyntälähtöisiä 
tuotteita ja palveluita sekä toimenpiteitä rajan 
mahdollisuuksia hyödyntäen erityisesti 
maaseudun näkökulmasta.   
 
Leirin teemoina ovat kylpylä- ja ostosmatkailu, 
maaseutumatkailun tuotteistaminen, 
paikalliskulttuuri osana matkailutarjontaa sekä 
lähiruoka ja paikallinen ruokakulttuuri. 
 
Lisätietoa leiriemäntä Terttu Kiviseltä: 
terttu.kivinen@lappeenranta.fi tai 040-750 
5866. Voit tutustua leiritoimintaan myös: 
http://www.maaseutu.fi/fi/index/yrittajyys/In
novaatioleiri.html  
 
LIIKENNEJÄRJESTELMIEN JA 
RAKENTAMISEN ALUEFOORUMIT 
Ympäristö-, liikenne-, viestintä- sekä työ- ja 
elinkeinoministeriö järjestävät Suomen 
aluerakenteen ja liikennejärjestelmän 
kehittämiseksi aluefoorumit, joissa haetaan 
näkemystä mm. siitä, mihin suuntaan ja miten 
aluerakennetta ja liikennejärjestelmää tulisi 
kehittää pitkällä aikavälillä. Itä-Suomen 
aluefoorumi järjestetään ke 20.11.2013 klo 
9:30 – 16:00 Itä-Suomen Kuopion 
Muotoiluakatemiassa (Piispankatu 8). 
Ilmoittaudu tästä 

 
KUNNALLIEN SOSIAALIPOLITIIKAN ILTAPÄIVÄ  
Valtakunnallinen Huoltaja-säätiö, Kouvolan 
kaupunki, Socom Oy ja Kymen-Karjalan 
sosiaali- ja terveysturva ry järjestävät 
ensimmäisen alueellisen  Kunnallisen 
sosiaalipolitiikan iltapäivän  Kouvolassa 
tiistaina 12.11.2013 klo 12.00 – 16.00 
Kouvolan kaupungintalon valtuustosalissa 
(Torikatu 10) tavoitteena perehtyä 
 pitkäjänteisen kunnallisen sosiaalipolitiikan 
toteuttamismahdollisuuksiin kiristyvässä 
kuntataloudessa sekä etsiä keinoja sen avulla 
hallita sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannuskehitystä. 
 
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kuntien 
viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden 
lisäksi järjestöjen vastuuhenkilöt. Tilaisuus on 
maksuton. Kahvitarjoilu! 
Ilmoittautuminen ja tilaisuuden ohjelma: 
http://www.socom.fi/sites/default/files/tiedos
tot/sosiaalipolitiikan_iltapaiva_2_10.pdf 
 
KYLIEN OMA TAPAHTUMAKALENTERI  
löytyy Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.  
Käykää lisäämässä omat tapahtumanne. 
(tapahtumakalenteri) 
 
FACEBOOK 
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy facebookista.  
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan! Löydät 
meidät täältä!  

 
YKSIN VAI YHESSÄ – ETELÄ-KARJALAN 
JÄRJESTÖPÄIVÄ LA 30.11.2013   
Socom Oy järjestää Lappeenrannassa la 
30.11.2013 klo 10:00 alkaen Saimaan 
ammattikorkeakoululla (Skinnarilankatu 36) 
järjestöille, yhdistyksille sekä 
vapaaehtoistyössä toimiville järjestöpäivän, 
jonka tavoitteena on parantaa järjestöjen 
yhteistyötä sekä etsiä välineitä yhteistyöhön.  
Lisätietoa ja ilmoittautuminen viimeistään 
18.11.2013: 
http://www.socom.fi/ilmoittautuminen  
 
TUTUSTU MYÖS: 

 www.yhdistysinfo.fi  

 www.hyvis.fi 
 
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE! 
 Lähettäkää yhteystietomuutoksenne meille 
kotisivuillamme olevalla lomakkeella tai 
sähköpostitse (marja.jussila@taipalsaari.fi) 
  
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 15.11.2013 
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