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VUODEN 2014 KYLÄN HAKU PÄÄTTYY 21.3. 
Haemme vuoden eteläkarjalaista kylää, 
kylätoiminnan tiennäyttäjää ja 
maaseututoimijaa.  

Vuoden kylänä palkitaan toimelias ja 
aktiivinen kylä, jonka palkitsemisperusteita 
voivat olla toiminnan aktiivisuus, uudet 
toimintamuodot, hyvä yhteistyö tai työ kylän 
palveluiden säilymisen puolesta.   

Kylätoiminnan tiennäyttäjä on ansiokkaasti 
kehittänyt kylätoimintaa ja maaseututoimija  
on saavuttanut erinomaisia tuloksia Leader –
toiminnassa, kylätoiminnassa tai paikallisessa 
kehittämistyössä.  

Vuoden kylän palkitseminen lisää 
kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä ja 
antaa luonnollisesti valitulle vuoden kylälle 
paljon julkisuutta ja kunniaa! Valitut kylät ja  
kylätoimijat osallistuvat myös valtakunnallisiin 
valintoihin.  

 
Ilmoita kyläsi tai ”ilmianna” aktiivinen 
kylätoimija! Hakulomakkeen voi palauttaa 
postitse osoitteella: Etelä-Karjalan Kylät ry, 
Kellomäentie 1 54920 Taipalsaari tai 
sähköpostilla: terhi.ojanen@taipalsaari.fi. 
Haku päättyy perjantaina 21.3.2014. 
 
KYLÄAVUSTAJIA KYLIIN 
Pian on aika haravoida ja siistiä niin omia kuin 
kylän yhteisiäkin alueita. Kylänne 
kesäasukkaatkin saattavat toivoa apua 
vaikkapa saunapuiden teossa.  Kylän 
uimarannan siistiminen tai urheilukentän 
kunnostus odottaa, joten talkootyötä riittää!  
Mutta ei hätää, kylän yhteisiin talkootöihin ja 
kyläläisten arjen askareisiin voitte palkata 
meidän avullamme kyläavustajan.  Hoidamme 
puolestanne kaiken palkkaukseen liittyvän 
byrokratian ja autamme työn organisoinnissa 
ja markkinoinnissa.  
 
Kylät voivat palkata Kyläavuksi -hankkeemme 
välityksellä pitkäaikaistyöttömän työvoima-
hallinnon palkkatuella hoitamaan ei-ammatti-
taitoa vaativia arjen askareita. Työtehtävät 
laaditaan kylän tarpeen sekä paikallisen 
palveluyritysten tarjonnan perusteella. Kysy 
lisää Marja Jussilalta, puh. 045-276 9541 tai 
email: marja.jussila@taipalsaari.fi  

 
LEADER–ILLAT  
Mitä Leader on ja mitä yhdistys- ja 
yritysrahoituksella on kuluneen seitsemän 
vuoden aikana saatu aikaan?  

Leader -toimintaa esitellään klo 18. alkaen 
(kahvitus klo 17.30) 

 25.3. Lemin koulukeskus  

 26.3. Savitaipaleen Burger Heaven  

 27.3. Taipalsaaren kirjasto  
Paikalla Leader Länsi-Saimaan edustaja ja 
hankkeiden toteuttajia. Yhdistykset ja 
hankkeet kertovat esimerkein saavutuksistaan, 
uusista toimintatavoista, yhteistyöstä ja 
talkoohengestä.   

Tervetuloa kuulemaan, miten voit vaikuttaa 
oman alueesi tulevaisuuteen!  
Järjestäjä Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry.  

 
YHESSÄ ETEENPÄIN! –JÄRJESTÖPÄIVÄ 
29.3.2014 klo 9-12, Saimaan ammattikorkea-
koulu (Skinnarilankatu 36, LPR)  
Järjestöpäivässä keskustellaan Etelä-Karjalan 
yhdistysten yhteistyöverkoston 
perustamisesta ja järjestöjen yhteisen 
toimitilan hankkimisesta.  
Ks. ohjelma , ilmoittautuminen viim. 26.3.     

 

http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/vuoden-kyla/
mailto:terhi.ojanen@taipalsaari.fi
mailto:marja.jussila@taipalsaari.fi
http://www.lansi-saimaa.eu/
http://www.socom.fi/node/515
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KETUTTAAKO HITAAT tietoliikenneyhteydet? 
Ensimmäinen valokuituosuuskunta 
Savitaipaleen Paimensaaressa on käyttänyt jo 
tovin nopeita ja varmoja valokuituyhteyksiä. 
Miten sinä voisit saada samanlaiset? Tule 
kuuntelemaan verkon rakentajia ja 
keskustelemaan asiasta maakunnallisiin 
valokuituiltoihin! 
 
Ke 19.3.  Parikkala, kunnantalo klo 18.30 
ti 25.3. Lappeenranta, kaupungintalo 
(neuvottelutila Venla ) klo 18.30 
ke 26.3. Luumäki, kunnantalo klo 18.30 
Katso tarkempi ohjelma. 
 
Haluaisitko valokuituillan omalle 
asuinalueellesi? 
Käymme läpi käytännön asioita eli esimerkiksi 
sitä, missä on alueen lähin mahdollinen 
kytkentäpiste ja paljonko kuidusta 
kiinnostuneita pitäisi löytyä, että 
rakentaminen kannattaisi. 

to 20.3. Taipalsaari, Vehkataipale, koulu klo 18 
to 3.4. Savitaipale, Heituinlahden NStalo 18.30 
ti 8.4. Savitaipale, Marttila-Partakosken ilta 
Savitaipaleen kunnantalo klo 18.30 

Tilaisuuden järjestelyissä alueellesi voit olla 
yhteydessä: heli.pajuvirta@ekarjala.com, puh. 
040 707 4772. 

 
Tilaisuudet järjestää Tietomaakunta eKarjala 
Oy:n Osuuskunnat verkonrakentajana –hanke. 

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT KUNTOON  
Haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen 
omistajilla on enää kaksi kesää aikaa 
kunnostaa jätevesijärjestelmänsä määräysten 
mukaiseksi. Määräaika umpeutuu 15.3.2016. 

Kiinteistönhaltijalla tulee olla kirjallinen 
selvitys nykyisestä jätevedenkäsittely- 
järjestelmästä. Mikäli nykyinen järjestelmä ei 
täytä asetuksen vaatimuksia puhdistustehosta, 
tulee se uusia. Asetus ei koske ennen 1943 
syntyneitä kiinteistön omistajia eikä kantovesi-
kiinteistöjä. 
– Järjestelmän rakentamiskustannukset 
vaihtelevat tapauskohtaisesti (5000-10 000 €).  
Työn osuutta helpottaa verotuksen 
kotitalousvähennys. 
 
Lisätietoja, neuvontaa ja listan pätevistä 
suunnittelijoista saa ympäristötoimista.   
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 
Imatran seudun ympäristötoimi 
Luumäen kunta 
 
UUSI KYLÄASIAMIES 
 
Uutena kyläasiamiehenä on aloittanut Terhi 
Ojanen. Terhi vastaa Etelä-Karjalan Kylät ry:n  

 
perustoiminnasta. Marja jatkaa ensisijassa  
Kyläavuksi –hankkeen projektipäällikkönä. 
Terhin tavoittaa terhi.ojanen@taipalsaari.fi tai 
040-939 4099.  
 
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!  
 
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE! 
Lähettäkää yhteystietomuutoksenne meille 
kotisivuillamme olevalla lomakkeella tai 
sähköpostitse (terhi.ojanen@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.      

http://kylat.ekarjala.fi/osuuskuntaverkko
http://www.lappeenranta.fi/Suomeksi/Hallinto/Kaupunkiorganisaatio/Lappeenrannan-seudun-ymparistotoimi/Ymparistonsuojelu
http://www.imatranseudunymparistotoimi.fi/
http://www.luumaki.fi/
mailto:terhi.ojanen@taipalsaari.fi
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
http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/yhteystietojen-paivitys/

