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KYLÄAVUKSI 

Maakuntamme kylätoiminnassa alkoivat 
vuoden alusta puhaltaa uudet tuulet. Useiden 
toimijoiden kyselyjen ja kartoitusten sekä 
lähipalvelujen tuottamiseen tähdänneiden 
toimenpiteiden myötä on käynyt selväksi, että 
kylissä on tarvetta peruspalveluihin ja arjen 
askareiden hoitamiseen. Kylistä löytyy myös 
työvoimaa, tarvetta ja tekijöitä ei vain ole 
otettu käyttöön eikä toimintaa koordinoitu. 
Etelä-Karjalan Kylät ry on tarttunut 
ongelmaan ja aloittaa Kaakkois-Suomen Ely- 
keskuksen työvoimaosaston rahoittaman 
Kyläavuksi -hankkeen. jossa kyliin palkataan 
pitkäaikaistyöttömiä kyläavustajiksi. 
Tuottamalla palvelut omalla kylällä on 
mahdollista luoda työpaikkoja, joissa 
työllistetään oman tai lähikylien 
pitkäaikaistyöttömiä.  

Hankkeen periaatteet: 

 kylissä palkataan pitkäaikaistyöttömiä 
kyläavustajiksi pääasiallisesti auttamaan 
kyläläisiä arjen askareissa 

 

 kyläavustajaksi voi työllistyä mm. ilman 
erityistä ammattitaitoa vailla olevat 
aikuiset, pitkäaikaistyöttömät keski-ikäiset 
sekä nuoret ja maahanmuuttajat   

 jokaiselle kyläavustajalle räätälöidään 
henkilökohtainen työllistämis- ja 
koulutussuunnitelma  

 työllistämisessä otetaan huomioon alueen 
olemassa olevien palvelujen tarjonta, jotta 
alueen kilpailu ei vääristy ja hankkeessa 
tehdään yhteistyötä alueen yrittäjien 
kanssa 

 Etelä-Karjalan Kylät ry huolehtii kylien 
puolesta työllistämisen hallinnon kuten 
palkan maksun, tilitykset jne. ja kylille jää 
ainoastaan kyläavustajan työnjohto. 
Hankkeeseen palkattava työvalmentaja 
toimii sekä työllistettävän että kylän 
apuna 

 

Hankkeen tulokset:  

 maaseutualueiden pitkäaikaistyöttömien 
työllistäminen ja kroonisen 
työpaikkavajeen täyttäminen   

 paikallisten kyläyhdistysten ja yritysten 
toimintaverkosto, joka tuottaa palveluja 
erityisesti kylien ikääntyville asukkaille 

 

Kyläavuksi hankkeesta tiedotetaan 
yhdistyksen kotisivujen hankeosiossa sekä 
hankkeen omilla tiedotteilla. 

 

 
VOIMISTUVAT KYLÄT – KEHITTYVÄT 
LÄHIYHTEISÖT 2014 – 2020 

Suomen Kylätoiminta ry:n valmistelema 
uusi paikallisen kehittämisen ohjelma on 
lausuntokierroksella, jossa pyydetään mm. 
paikallisilta kylätoimijoilta mielipiteitä 
seuraaviin asioihin: 
1. Listaa ohjelman tärkeimmät asiat  
2. Listaa ohjelman suurimmat puutteet  
3. Mitä toimenpiteitä ohjelmasta puuttuu? 
4. Mitä ohjelmasta voisi poistaa? 
5. Mitkä toimenpiteet vastaavat alueenne 

paikallisen kehittämistyön tarpeita? 
6. Mitkä ovat tärkeimmät paikalliskehittäjien 

omiksi tunnustetut yhteiskunnalliset 
tehtävät vuonna 2020? 

Mielipiteet ohjelman sisällöstä tulee lähettää 
Sytylle viimeistään 21.1.2014: 
tuomas.perheentupa@kylatoiminta.fi 

 
Tutustu ohjelmaan: Voimistuvat kylät, 
vahvistuvat lähiyhteisöt ohjelmaluonnos.docx 

 
KYLIEN OMA TAPAHTUMAKALENTERI  
löytyy Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.  
Voit lisätä kyläsi tapahtuman linkistä! 
(tapahtumakalenteri) 
 
FACEBOOK 
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy facebookista.  
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan! Löydät 
meidät täältä! 

Voimistuvat%20kylät,%20vahvistuvat%20lähiyhteisöt%20ohjelmaluonnos.docx
Voimistuvat%20kylät,%20vahvistuvat%20lähiyhteisöt%20ohjelmaluonnos.docx
http://www.ekarjala.fi/
http://tapahtumat.ekarjala.fi/?task=search&language=1&Category=23
http://www.facebook.com/pages/Etel%C3%A4-Karjalan-kyl%C3%A4t-ry/112862398788062
http://www.facebook.com/pages/Etel%C3%A4-Karjalan-kyl%C3%A4t-ry/112862398788062
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TUTUSTUMISMATKA JYVÄSKYLÄN 
KANSALAISTOIMINTAKESKUS MATARAAN 
Socom:n  MontEri -hanke järjestää ti 4.2.2014 
tutustumismatkan Jyväskylän 
kansalaistoimintakeskus Mataraan. Matkan 
omakustannushinta on 35€/henkilö. Lisätietoa 
ja sitovat ilmoittautumiset Heini Maijaselle; 
heini.maijanen@socom.fi tai puh.  050 434 
2443.  Tutustumismatkan sisältö tästä: 
Tutustumismatka Materaan.pdf 
  
MISTÄ TULET ETELÄ-KARJALA -SEMINAARI PE 
24.1.2014 IMATRALLA 
Mistä tulet Etelä-Karjala - Kulttuuri ja 
arkkitehtuuri maakunnan tulevaisuuden 
vetovoimatekijöinä seminaari pidetään pe 
24.1.2014 Imatran kulttuuritalo Virran Kaleva 
-salissa (Virastokatu 1, Imatra). Seminaarissa 
pohditaan mm. ”Mitä mahdollisuuksia Etelä-
Karjalan rajahistoriaan ja karjalaisuuteen 
nojaava kulttuuriperintö tarjoaa maakunnan 
tulevaisuudelle? Entä mikä on 
kulttuuriympäristön merkitys? Miten 
rakennetusta ympäristöstä tulee entistä 
viihtyisämpi ja toimivampi”.  
 
Seminaariosuudessa kulttuuriperinnön 
mahdollisuuksista alustaa projektipäällikkö ja  
historiantutkija Pia Puntanen (Mikkeli), 
kulttuuriympäristöstä rakennustutkija Liisa 
Nummelin (Pori) sekä arkkitehtuuripolitiikasta  
 

 
arkkitehti Jukka Kullberg (Porvoo). Lisätietoa 
Anu Talka anu.talka@ekarjala.fi / 040 350 
8111. Ilmoittaudu viim. 19.1.2014: 
minna.taipale@ekarjala.fi.  Seminaarikutsu.pdf 
 
LUONTO HYVINVOINNIN LÄHTEEKSI, 
SUOMALAINEN GREEN CARE TILAISUUS MA 
3.2.2014 HELSINGIN SÄÄTYTALOLLA 
Tilaisuudessa kuullaan, mitä suomalainen 
Green Care on ja miten luonto vaikuttaa 
ihmisen hyvinvointiin. Miten Green Care -
palveluilla kehitetään maaseutua ja miten 
alkuperäisrotuisia kotieläimiä voidaan käyttää 
toiminnassa? Tilaisuudessa julkistetaan lisäksi 
Green Care -tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden tulokset. Niistä 
keskustellaan paneelissa, jossa mukana 
asiantuntijoita sosiaali-, terveys-, kunta- ja 
aluekehityksen aloilta.  Lisätietoa 
tapahtumasta:https://portal.mtt.fi/portal/pag
e/portal/mtt/mtt/tapahtumat 
 
TALKOOTYÖN, NAAPURIAVUN JA 
VAIHTOTYÖN VEROTUS 
Luonnollisen henkilön tekemä talkootyö ja 
naapuriapu ovat pääsääntöisesti verottomia.  
Työn voi tehdä myös ammattimies. Vaihtotyö 
perustuu kahdenkeskiseen sopimukseen, 
jonka perusteella toinen osapuoli tekee työtä 
toiselle sillä ehdolla, että tämä puolestaan 
tekee hänelle työtä.  Aikapankkien kautta 
vaihdettavat työsuoritukset ja palvelut eroavat  

 
vaihtotyöstä siinä, että aikapankin jäsenet 
eivät vaihda työsuorituksia suoraan 
keskenään. Verohallinnon tulkinnan mukaan 
työ molemmissa tapauksissa on vastikkeellista 
ja katsotaan veronalaiseksi tuloksi.  Tosin, jos 
tehtävä työ on tavanomaista työtä ja 
vähäiseen naapuriapuun rinnastettavaa 
satunnaista työtä, on vaihtotyö- ja 
aikapankkitoiminta verotonta. Voit tutustua 
verohallinnon ohjeistukseen tästä: 
http://www.vero.fi/fi-
FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_t
uloverotus/Luonnollisen_henkilon_tekeman_t
alkoo_naa(29568)  
 
PALKKATYÖ KOLMANNELLA SEKTORILLA 
3. sektorin työllistävä vaikutus on kasvanut 
viime vuosina nopeasti. Tutustu Työ- ja 
elinkeinoministeriön tutkimusjulkaisuun 
kolmannen sektorin palkkatyöstä:    
http://www.tem.fi/?s=2684&xmid=5070&C=9
7983 

 

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE! 
 Lähettäkää yhteystietomuutoksenne meille 
kotisivuillamme olevalla lomakkeella tai 
sähköpostitse (marja.jussila@taipalsaari.fi) 
  
ILMOITA UUTISIA JA TAPAHTUMIA  
Julkaisemme sähköisessä kyläkirjeessä myös 
muiden toimijoiden uutisia ja tapahtumia.  
Lähetä uutinen tai tapahtuma meille 
viimeistään kuukauden 10. päivä. 
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