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ETELÄ-KARJALAN VUODEN KYLÄ ON 
RAUTJÄRVEN ASEMANSEUTU  
Etelä-Karjalan Kylät ry valitsi vuoden 2014 
eteläkarjalaiseksi kyläksi Rautjärven 
Asemanseudun. Viime vuosien aikaan kylällä 
on panostettu viihtyisyyteen ja lisätty 
tapahtumatarjontaa. Kylä sai kiitosta 
uusiutumiskyvystään ja erityisesti siitä, että on 
saanut nuoret mukaan kylätoimintaan ja 
järjestämään tapahtumia.   
 
Vuoden kylätoiminnan tiennäyttäjänä 
palkittiin savitaipalelainen Pirjo Pöllönen, joka 
on periksi antamattomasti toiminut 
maaseudun elinvoimaisuuden puolesta 
vuosikymmenien ajan niin työssään kuin 
luottamustehtävissään. Vuoden maaseutu-

toimijoina palkittiin Lappeenrannan 
Haapajärven Esa Hyväri ja Harri 
Kälviäinen, jotka ovat toimineet kylänsä 
elinvoiman ja viihtyisyyden eteen useita 
vuosia. Aikaansaavat miehet osaavat  

 
innostaa toimintaan mukaan myös 
runsaasti talkoolaisia.  
 
Onnittelut voittajille! Valitut osallistuvat 
valtakunnalliseen Vuoden kylä- ja 
toimijavalintaan, jonka tulokset julkaistaan 
30.-31.8.2014 Hankasalmella paikallis-
kehittäjien Lokaali –juhlassa.  
 
 
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 perusteluineen 31.5.2014 
mennessä Etelä-Karjalan Kylät ry:lle, 
terhi.ojanen@taipalsaari.fi. Ehdottajana voi 
toimia yksittäinen kylä, Leader-ryhmä tai 
kunta, mieluiten yhdessä toimien. 

 
KYLÄAVUKSI-HANKE TYÖLLISTÄÄ TYÖTTÖMIÄ 
Kyläyhdistykset voivat palkata pitkäaikais-
työttömän kyläavustajaksi palkkatuella. Mikäli 
haluat kuulla mahdollisuudesta lisää, kutsu 
Marja kylään! marja.jussila@taipalsaari.fi, 
puhelin 045 276 9541  

 
JÄSSI-JÄTEVESIHANKE IMATRAN SEUDULLA 
Suomen Kylätoiminta ry:n hanke tarjoaa 
Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja 
Parikkalan kunnissa haja-asutusalueen 
asukkaille ja mökkiläisille puolueetonta ja 
maksutonta kiinteistökohtaista jätevesi-
neuvontaa. Jos haluatte järjestää kylässänne 
jätevesi-illan, ottakaa yhteyttä Kirsi Mäkiseen, 
kirsi.makinen@jatevesihanke.fi, puh. 045 
8814200, www. jatevesihanke.fi.  

 
RURAL OPEN DAYS –SEMINAARI LPR:SSA 6.6. 
Miten asukkaat voivat markkinoida kyliä ja 
miten alueen parhaat puolet nostetaan esiin? 
Mikä saa ihmiset toimimaan? 
 
Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry järjestää 
kansainvälisen seminaarin Rural Open Days – 
Maaseudun avoimet ovet Lappeenrannan 
Kasinolla perjantaina 6.6.2014. Seminaari on 
tarkoitettu alueen kehittämisestä  
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kiinnostuneille ihmisille. Seminaariohjelma, 

ilmoittautuminen 26.5. mennessä. 

KYLIEN AVOIMET OVET 7.6.2014  
Maaseudun avoimet ovet –seminaariin liittyy 
Kylien avoimet ovet lauantaina 7.6.2014 
Tutustumiskohteina ovat Lappeenrannassa 
Rutola, Sipari, Hämäläisen tila ja Ylämaan 
Marttala, Taipalsaaren Karvajalanjoki, Lemin 
Maalaistori ja Savitaipaleen Pettilä. Kylillä voi 
tutustua maaseutuun, sen tuotteisiin ja Leader 
-hankkeisiin. Ohjelma tarkemmin www.lansi-
saimaa.eu . 

Torstaina ja perjantaina 5.-6.6. Lappeen-
rannassa kurvailee myös Maaseudun mahtavin 
kauppa-auto. Autossa on myynnissä 
maaseudun tuotteita ja siellä saa tietoa 
maaseudun yrityksistä, niiden rahoitus-
mahdollisuuksista ja maaseutumatkailusta. 
 
 
LUONTO- JA AKTIVITEETTIMATKAILUSTA 
LIIKETOIMINTAA 10.6.2014 
Matkailun edistämiskeskuksen Outdoors 
Finland – kehittämisohjelma järjestää 
keskustelutilaisuuden Luonto-, liikunta- ja 
aktiviteettimatkailusta 10.6.2014 Lappeen-
rannassa klo 9-11.30 Sokos Hotel Lappeessa 
(Brahenkatu 1). 

 
Tavoitteena on edistää alueiden ja pk-yritysten 
pääsyä kansainvälisille luontomatkailu-
markkinoille. Esittelijöinä Heli Saari ja Pirjo 
Räsänen.  
 
Matkailuyrittäjät, -kehittäjät, reitistöjen 
ylläpitäjät, kuntien vapaa-aika- ja 
ympäristötoimen edustajat ovat tervetulleita 
keskustelemaan toimenpiteistä ja 
jatkosuunnitelmista! Ilmoittaudu 3.6. 
mennessä. 
 
 
VALOKUITUVERKON RAKENTAMINEN 
Kyläniemen valokuituosuuskunta kutsuu 
tutustumaan Kyläniemen valokuituverkon 
rakentamiseen: 

 to 22.5. klo 10.00 tai 13.00 
 ke 28.5. klo 10.00 tai 13.00 
  
1,5 tunnin vierailulla saat hyödyllistä tietoa 
siitä, miten valokuituverkon voi rakentaa 
omaan kylääsi.  
  
Ilmoittautumiset Tuomo Puhakaiselle 
keskiviikkoon 21.5.2014 mennessä 
tuomo.puhakainen@winesaimaa.com 
Voit sopia tutustumisen myös illalle ottamalla 
yhteyttä Tuomoon. 
 

 
TEE ITSE HYVÄ YMPÄRISTÖ 5.6.2014  
Kulttuurilla ja yhteisöllisyydellä viihtyisämpi 
elinympäristö 5.6.2014 klo 13-17.30 
Lauritsalan kartanolla (Kartanotie 21, LPR). 
  
Kulttuurikutinaa –hanke järjestää tilaisuuden 
kulttuurin ja yhteisöllisyyden voimasta. Kuinka 
voimme rakentaa oman asuinympäristömme 
viihtyvyyttä? Pystytäänkö kulttuurin ja 
yhteisöllisyyden avulla luomaan hyvää 
ympäristöä? Ohjelma 
  
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille 
kulttuurista ja oman elinympäristönsä 
viihtyisyydestä kiinnostuneille. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen 2.6. mennessä:  
Heini Kähkönen, heini.kahkonen@lut.fi, puh. 
040 684 3963  

 
 

SYKSYN TAIDERASTIKOHTEIDEN HAKU AUKI 

Kaakon Taide ja Kulttuurikutinaa kutsuvat 

eteläkarjalaisia kulttuurikohteita avaamaan 

työhuoneensa auki yleisölle la 20.9.! Kyseessä 

on loistava tilaisuus saada lisänäkyvyyttä 

paikallisille osaamiselle ja kulttuurille! 

Ennakkoilmoittautuminen on 23.5. asti.  
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KYSELY KUNTARAKENTEESTA 
Etelä-Karjalassa on menossa parhaillaan 
kuntarakenneselvitys. Asukkaat voivat kertoa 
näkemyksiään kuntarakenteesta ja siitä, miten 
lähidemokratia tulisi mahdollisessa 
suurkunnassa hoitaa. Käy vastaamassa 
kyselyyn 25.5. mennessä.  
 
 
KYSELY YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSTA 
Ympäristöministeriö ja Tampereen yliopisto 
selvittävät, miten asukkaat, kylä- ja 
asukasyhdistykset saavat tietoa ja voivat 
osallistua ja vaikuttaa elinympäristöön 
koskevaan päätöksentekoon. Mikä toimii 
hyvin, missä on kehitettävää? 
 
Asukas- ja kyläyhdistykset, vastatkaa kyselyyn 
30.5. mennessä  
 

 

 

 

 

 

 

 

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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