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ETELÄ-KARJALAN KYLÄT ry:n VUOSIKOKOUS 
maanantaina 28.4.2014 klo 17 Ruokolahden 
kunnantalon (Virastotie 3, Ruokolahti) 
kahvitilassa.  
Käsitellään sääntömääräiset asiat.  
Kokouksen jälkeen kello 18 Ruokolahden 
valtuustosalissa Kuntarakenneselvityksen info-
tilaisuus. 
Tervetuloa keskustelemaan, millaiset vaikutus-
mahdollisuudet asukkailla ja kylillä on 
suurkunnassa! 

VUODEN KYLÄ JULKISTETAAN 
TRAKTORIMARSSILLA to 1.5.2014 klo 13 
RAUTJÄRVEN ASEMANSEUDUN TORILLA 
Traktorit marssivat Asemanraitilla ja 
riehakkaasta meiningistä vastaa legendaarinen 
Työmiehet-orkesteri.  
Tilaisuudessa julkistetaan Etelä-Karjalan Kylät 
ry:n vuoden 2014 kylä, kylätoiminnan 
tiennäyttäjä ja vuoden maaseututoimija.  
Tervetuloa viettämään vappupäivää!  

 
KYLÄAVUKSI-HANKE ETSII TYÖVALMENTAJAA 
Kyläavuksi -hanke etenee. Kesän korvilla 
kyläavustajia aloittelee työntekonsa. 
Kyläavustaja -toiminta on saanut innostuneen 
vastaanoton maaseutualueilla, hienoa! 

 
Jotta voimme palvella hankkeessa 
(kylä)yhdistyksiä erityisen hyvin, haemme 
hankkeeseen parhaillaan työvalmentajaa, 
jonka tehtävänä on toimia kyläavustajien 
tukena, auttaa avustajien rekrytoinnissa ja 
työnkuvan laatimisessa sekä tehdä avustajille 
henkilökohtainen työelämän ”polku”.   
Hakuaika  päättyy 30.4.2014.  
 
Hakemukset lähetetään sähköpostilla: 
marja.jussila@taipalsaari.fi.  Työpaikasta 
tarkemmin: http://kylat.ekarjala.fi. Lisätietoa 
työpaikasta antaa 17.4.2014 asti Marja Jussila, 
puhelin 045 276 9541 ja 22 – 30.4.2014 Terttu 
Kivinen, puhelin 040 750 5866. 
 
Hankkeen projektipäällikkö Marja Jussila on 
vuosilomalla 22.4 – 9.5.2014. 
 
MIKÄ KUNTA ON KYLÄMYÖNTEISIN?  
Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry 
hakevat Vuoden kylämyönteisintä kuntaa 
2014.  
 

 
Valintakriteereitä ovat:  

 hyvä yhteistyö kyläyhdistysten/ muiden 
paikallisyhdistysten ja kunnan välillä 

 kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen 

 toimintaresurssit paikallisille kehittäjille 

 mallikkaasti järjestetyt lähipalvelut 

 uudentyyppiset ratkaisut lähipalveluiden 
tuotannossa paikallisyhdistysten kanssa 

 lisäkriteeri: kylien kannalta hyvin 
toteutettu kuntaliitos 

 
Lähetä ehdotuksesi 31.5.2014 mennessä 
Etelä-Karjalan Kylät ry:lle, osoitteeseen 
terhi.ojanen@taipalsaari.fi. Ehdottajana voi 
toimia yksittäinen kylä, Leader-ryhmä tai 
kunta, mieluiten yhdessä toimien. 
 
Vapaamuotoisessa hakemuksessa perustel-
laan, miksi kunta pitäisi valita Vuoden 
kylämyönteisimmäksi. Etelä-Karjalan Kylät ry 
valitsee maakunnan kylämyönteisimmän 
kunnan ja lähettää ehdotuksen eteenpäin. 

KYLÄTOIMINNAN VALTAKUNNALLINEN 
OHJELMA 2014 - 2020 ON VALMISTUNUT 
Paikallistoimijoiden valtakunnallinen ohjelma 
”Voimistuvat kylät – Vahvistuvat lähiyhteisöt” on 
valmistunut. Ohjelma kattaa kylätoiminnan,  
Leader-työn sekä kaupunginosatoiminnan ja 
lähidemokratian.  Tutustu ohjelmaan. 

http://kylat.ekarjala.fi/
mailto:terhi.ojanen@taipalsaari.fi
mailto:marja.jussila@taipalsaari.fi
http://kylat.ekarjala.fi/
mailto:terhi.ojanen@taipalsaari.fi
http://www.kylatoiminta.fi/uutiset/81/Voimistuvat-kylaet-Vahvistuvat-laehiyhteisoet-2014-2020-ohjelma-on-valmis.html


Etelä-Karjalan Kylät ry Kyläkirje 4/2014 

 
 

Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari | http://kylat.ekarjala.fi  
Kyläasiamies Terhi Ojanen, 040 939 4099, terhi.ojanen(a)taipalsaari.fi 

                                              Kyläavuksi –hanke, Marja Jussila, 045 276 9541, marja.jussila(a)taipalsaari.fi  
                                                          

 

 
WORDPRESS JA SOSIAALINEN MEDIA –
KOULUTUS 6.5. ja 13.5.2014 

Kulttuurikutinaa –hanke järjestää erityisesti 
luovien alojen osaajille maksuttoman 
koulutuksen WordPress- verkkojulkaisualustan 
käytöstä ja Sosiaalisen median strategiasta ja 
sisältömarkkinoinnista.  

Kouluttajana toimii verkkojulkaisemisen ja 
sosiaalisen median ammattilainen Ilkka 
Olander Sometek:stä 
 
Koulutuspäivät 6.5. (WordPress) ja 13.5.2014  
(Sosiaalisen media) klo 10-16 Lappeenrannan 
teknillisellä yliopistolla (Skinnarilankatu 34). 
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 29.4. 
mennessä: Heini Kähkönen, 
heini.kahkonen@lut.fi, puh. 040 684 3963  
 
VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU VAPEPA 
KAIPAA VAPAAEHTOISIA          
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu auttaa  
viranomaisia erityisesti paljon pelastus-
henkilöstöä vaativissa tehtävissä. Yleisimmin 
Vapepa hälytetään avuksi kadonneen henkilön 
etsintään, mutta koulutettuja vapaaehtoisia 
tarvitaan myös laajamittaisissa 
evakuoinneissa, liikenteen ohjauksessa ja 
tulipalojen jälkihoidossa.  

 
Vapepassa toimii eri puolilla Suomea yli 1300 
hälytysryhmää, joissa on lähes 22 000 
vapaaehtoista. Vuosittain ryhmät osallistuvat 
satoihin hälytystehtäviin. Työtä koordinoi 
Suomen Punainen Risti.      
 
Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä Vapepan 
paikallistoimikuntaan tai johonkin Vapepan 
jäsenjärjestöön (jäsenjärjestöt löytyvät 
paikallistoimikunnan nettisivuilta).  

Vapepan jäsenjärjestöksi voi liittyä vaikka 
kyläyhdistys tai metsästysseura.  Paikallis-
tuntemusta ja auttavia käsiä kaivataan aina!  

Etelä-Karjalan paikallistoimikunnat toimivat 
Lappeenrannassa, Imatralla ja Parikkalassa. 
Tutustu lisää www.vapepa.fi/toimikunnat/  
 
VERTAISTUKIOHJAAJIEN KOULUTUS 
Lappeenrannassa.  
Kansalaisareena ry:n hallinnoima valta-
kunnallinen Avita kaveria –hanke tarjoaa 
vapaaehtoisia vertaistukiohjaajia kouluttaville 
työnohjauksellista koulutusta Lappeen-
rannassa. Maksuttomaan koulutukseen voivat 
hakea sekä yhdistysten työntekijät että 
aktiiviset vapaaehtoiset. 

Koulutuspäivät: ti 13.5., ke 21.5. ja ke 
17.9.2014 klo 9.30-16.00 LPR:n  

 
kaupungintalolla.   
Lue lisää www.socom.fi/node/525 

 
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.      
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