
Etelä-Karjalan Kylät ry Kyläkirje 2/2014 

 
Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari | http://kylat.ekarjala.fi 

                                         Marja Jussila, 045 276 9541, marja.jussila(a)taipalsaari.fi 
Muistathan ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 KYLÄLLE AVUKSI -HANKE 
Unohda byrokratia ja paperisulkeiset – Etelä-
Karjalan Kylät ry tarjoaa kylille helppoa tapaa 
tarjota asukkailleen apua arjen askareisiin! 
 
Me autamme kyliä löytämään sopivan 
henkilön askareita hoitamaan ja hoidamme 
kylän puolesta kaiken paperibyrokratian kuten 
palkkaukseen liittyvät toimenpiteet sekä 
tarjoamme ammattiapua työn organisoinnissa 
ja työntekijän ohjauksessa ja 
lyhytkoulutuksessa. Työntekijä saa meiltä apua 
jatkotyöllistymiseen ja ammatilliseen 
koulutukseen hakeutumiseen. 
 
Kylälle avuksi – hankkeella mahdollistamme 
yhdessä kylien pitkäaikaistyöttömien 
työmahdollisuuksien lisääntymisen ja 
kyläläisille avun saannin tavallisiin arjen 
askareisiin. Tarjottava apu mahdollistaa myös 
ikäihmisten pitempään kotoa asumisen.   Arjen 
askareiden lisäksi kyläavustaja voi hoitaa myös 
kylän yhteisiä töitä tai vaikkapa 
yksityistieasioita. 

 
MITÄ KYLÄAVUSTAJA TEKEE 

 jokamiestason työtehtäviä kuten 
talonpitoon liittyviä tehtäviä (lämmitys, 
puiden pilkkominen, piha- ja lumityöt, 
pienet kunnostukset), asiointitehtäviä tai 
esimerkiksi atk-neuvontaa.   Työtehtäviin 
eivät kuulu luvanvaraiset työt kuten 
sähkötyöt 

  kyläyhdistyksen yleisiä tehtäviä kuten 
kylätalon ja yhteisten alueiden ylläpitoa, 
tapahtumien organisointia, toimistotöitä  

 kyläavustajan toimenkuva määräytyy 
hänen osaamisensa sekä paikallisen 
palvelutarpeen tai kyläyhdistyksen oman 
tarpeen mukaan 

 kyläavustajan työtehtäviä määritettäessä 
huomioidaan jo olemassa oleva kyläalueen 
yrittäjien palvelutarjonta, joten alueen 
kilpailutilanne ei vääristy  

 
Kyläyhdistys palkkaa pitkäaikaistyöttömän 
työhön työvoimahallinnon palkkatuella (joka 
kattaa työntekijän palkan ja sivukulut).  

 
MITEN EDETÄÄN    

 kyläyhdistys tekee kokouksessaan 
päätöksen palkata pitkäaikaistyöttömän 
palkkatuella pääasiallisesti auttamaan 
kyläläisiä tavallisissa arjen askareissa 

 kyläalueen tarpeet kartoitetaan ja 
kyläläisille tiedotetaan tarjolla olevasta 
palvelusta 

 

 kyläyhdistys toimii työntekijän 
työnantajana ilman työhön liittyvää 
byrokratiaa 

 Kyläavuksi -hanke auttaa kyläyhdistystä 
rekrytoimaan työntekijän, hoitaa 
palkkaukseen liittyvät asiat sekä 
tarvittavat tilitykset, vakuutukset ja muut 
sopimukset 

 kyläyhdistys nimeää ”työnjohtajan”, jolta 
työt tilataan   

 hankkeen projektipäällikkö ja 
työvalmentaja toimivat kylän ja 
kyläavustajan tukena ja apuna   
 

Kyläavusta hyötyvät kylät, kyläläiset, 
työntekijät ja yhteiskunta (lisääntyneet 
palvelut, työllisyys ja osaaminen).   
 
Tarjoamme kyläänne apuamme, joten kysy 
lisää tai pyydä kertomaan lisää kylällenne: 

puhelin: 045-2769541 tai lähettämällä 
sähköpostia: marja.jussila@taipalsaari.fi. 
Me myös jalkaudumme työllistämisen 
tiimoilta kyliin, kuntiin ja 
yhteistyökumppaneille.   
 

Voit tutustua työllistämiseen myös 
kotisivuillamme.    

 
Kääritään hihat ja tartutaan työhön yhdessä! 
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VUODEN 2014 KYLÄN HAKU 
Vuoden 2014 eteläkarjalaisen kylän ja 
kylätoimijan sekä kylätoiminnan 
tiennäyttäjän haku on avattu ja päättyy 
perjantaina 21.3.2014. Maakunnasta valitut 
kylät ja kylätoimijat osallistuvat myös 
valtakunnalliseen vuoden kylän ja 
kylätoimijan/tiennäyttäjän kisaan. 
 
Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin 
kylien monipuolista toimintaa ja lisätä 
kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. 
Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, 
tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä 
esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. 
 
Kylätoiminnan tiennäyttäjänä palkitaan 
henkilö, joka on ansiokkaasti kehittänyt 
kylätoimintaa ja maaseututoimijan valinnassa 
palkitaan henkilö, joka saavuttanut 
erinomaisia tuloksia kylän toiminnassa, 
paikallisessa kehittämisessä tai Leader -
toiminnassa.   Valinnat tekee tulleiden 
esitysten perusteella Etelä-Karjalan Kylät ry:n 
hallitus huhtikuun alkupuolella ja valinnat 
julkistetaan touko-kesäkuussa järjestettävässä 
maakunnallisessa kylätapahtumassa.   
 

Hakulomakkeen voi palauttaa postitse 
osoitteella: Etelä-Karjalan Kylät ry, 
Kellomäentie 1 54920 Taipalsaari tai 
sähköpostilla: marja.jussila@taipalsaari.fi.  

 
OSUUSKUNTAKOULUTUS 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Etelä-
Karjala-instituutin Kulttuurikutinaa -hanke ja 
Wirma Lappeenranta Oy järjestävät ke 
5.3.2014 klo 12 – 16 Lappeenrannassa 
Viljelystalon Marttalassa, (Raatimiehenkatu 
17 C, 2. krs.) kaikille avoimen ja 
maksuttoman osuuskuntakoulutuksen. 
  
Koulutuksen sisältö: 
Osuuskunta yritysmuotona  
- Pääperiaatteet osuuskunnasta   

- Uuden osuuskuntalain mahdollisuudet  

- Esimerkkejä osuuskuntayrittäjyydestä   
 
Osuuskunnan vertailu muihin 
yritysmuotoihin (mikä vaikuttaa valintaan) 
 
Yrittäjänä vai työntekijänä osuuskunnassa  
- jäsenmäärän vaikutus jäsenen asemaan 

- YEL vai TyEL, työttömyysturva, 
työlainsäädännön soveltaminen jne.  

 
Kouluttajana Ulla Leppänen, Tampereen 
seudun osuustoimintakeskuksesta 
 
Ilmoittaudu pe 28.2. mennessä: Heini 
Kähkönen, heini.kahkonen@lut.fi, puh. 040 
684 3963  
  
 

 
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!  
 
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.      
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