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TYÖVALMENTAJA KYLÄAVUKSI -HANKKEELLE 
Etelä-Karjalan Kylät ry:n Kyläavuksi -
hankkeessa aloittaa luumäkeläinen Minna 
Piutula 1.7.2014 työvalmentajan tehtävät. 
Minnalla on pitkä ja vahva 
työllistämistoiminnan tuntemus ja hän tuntee 
maalla asuvana kylämaailman kuviot.  
 
Minnan työtehtävinä on mm. toimia 
kyläavustajien tukena, suunnitella heidän 
henkilökohtaista työnkuvaansa sekä 
työelämän polkua tai jatkokoulutusta, auttaa 
kyliä kyläavustajien rekrytoinnissa sekä tehdä 
yhteistyötä te -toimiston ja työllistävän kylän 
kanssa.   Minna on tavoitettavissa 1.7. jälkeen 
koko kesän, yhteystiedot löytyvät 
kotisivuiltamme heinäkuun alussa.   
 
APUA YHTEISIIN TEHTÄVIIN JA ARKEEN   
Etelä-Karjalan Kylät ry:n Kyläavuksi -hanke 
tarjoaa mm. maakunnan kylille helpon ja 
vaivattoman tavan hankkia lisäkäsipareja 
yhteisten tehtävien hoitoon sekä avuksi  

 
esimerkiksi kylän ikääntyville asukkaille, jotka 
haluavat asua kotonaan pitempään ja 
tarvitsevat kuitenkin apua arjen pienissä 
askareissa. Kyläavustajan voi palkata mikä 
tahansa yhdistys alueen 
pitkäaikaistyöttömistä, Kyläavuksi -hankkeen 
työntekijät hoitavat kaiken paperin 
pyörityksen, yhdistykselle jää vain tehtäväksi 
nimetä kyläavustajalle ns. ”työnjohtaja”.  Nyt 
kannattaa näin helpolla tavalla ottaa apua 
kylälle! 
 
ENSIMMÄISET KYLÄAVUSTAJAT ALOITTAVAT 
Kylät ovat ottaneet Kyläavustaja-toiminnan 
hienosti vastaan ja maakunnan ensimmäiset 
uunituoreet kyläavustajat aloittavat työnsä 
juhannuksen jälkeen Ruokolahden 
Salosaaressa ja Taipalsaaren kirkonkylässä ja 
jatkoa seuraa muiden kylien osalta pika pikaa.    
 
ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY:N KESÄAIKA 
Kylätoimisto on auki normaalisti virka-aikaan 
kesäkuun, heinäkuussa toimisto on kiinni.  
Osa-aikainen kyläasiamies (Terhi Ojanen) on 
kesälaitumilla 13.6. – 31.8.2014 ja Kyläavuksi -
hankkeen projektipäällikkö Marja Jussila 
viettää kesälomaa 7.7. - 8.8.2014. Sen sijaan 
Kyläavuksi -hankkeen heinäkuussa aloittava 
työvalmentaja Minna Piutula on paikalla. 
Kyläavustajien työllistämisasioissa voi kääntyä  

 
Minnan puoleen.   Sähköinen kyläkirje ei 
ilmesty heinäkuussa, seuraava kirje lähetetään 
elokuussa.  Kylien kotisivujen 
ongelmatilanteissa voitte ottaa yhteyttä 
Tietomaakunta eKarjalan ohjelmistotukeen: 
ekarjalatuki@ekarjala.com.  
  

LOKAALI 30 -31.8.2014 HANKASALMELLA 
Paikallistoimijoiden valtakunnallinen juhla 
LOKAALI järjestetään tänä vuonna 
Hankasalmen Revontulessa 30 - 31.8.2014 
 
Lokaalin ohjelma:  
Perjantai 29.8.2014 
Sytyn Kylien Bisneskeissit -päätösseminaari ja 
uuden varainhankintaoppaan julkistaminen 
Lauantai 30.8.2014 
3 vaihtoehtoista kyläretkeä 
Sunnuntai 31.8.2014 
Paneelikeskustelu maaseudun yhteyksistä ja 
saavutettavuudesta sekä pääjuhla, jossa 
palkitaan mm. vuoden kylä.  
 
Lokaalin kutsu ja ohjelma: www.kylatoiminta.fi  
Ilmoittautumiset Lokaaliin 15.8. mennessä 
tästä. Jos haluat kimppakyydin sunnuntain 
juhlaan, ota yhteys Marja Jussilaan 18.8.2014 
mennessä.  
 
Lokaali on kaikille avoin tilaisuus! 
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MAASEUTUTUTKIJATAPAAMINEN 
Maaseutututkijat kokoontuvat perinteiseen 
tapaan yhteiseen tapaamiseensa tänä vuonna 
Pieksämäellä 28 – 29.8.2014 aiheenaan 
Tuntematon maaseutu.  Aihetta käsitellään 
monipuolisesti puheenvuoroissa sekä 
työryhmissä. Työryhmät käsittelevät mm. 
maaseudun nuoria, yrittäjyyttä, palveluita, 
paikkatietoa ja arkea. Kokoontumispaikkana 
on Partaharjun leiri- ja kokouskeskus 
Pieksämäellä. Lisätietoa tapaamisesta: 
www.mua.fi 
 
LÄHIRUOKAYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 
Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskuksen tuottama uunituore 
käsikirja tarjoaa sparrausta aloittavalle 
yrittäjälle ja vinkkejä konkareillekin.  Kirjassa 
on huomioitu kokonaisvaltaisesti 
kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämisen 
osa-alueet.  Sähköisen työkirjan voi ladata 
osoitteesta: www.mtt.fi/lahiruokatyokirja   
 
Lisätietoja asiasta antavat: 
tutkija Lotta Heikkilä, MTT, puh. 029 5317259, 
lotta.heikkila@mtt.fi   
erikoistutkija Pasi Rikkonen, MTT, puh. 029 
5317675, pasi.rikkonen@mtt.fi   

 
 

 
VALON NOPEAA YHDESSÄ -TILAISUUS 
Ke 3.9.2014 klo 12:00 – 16:30 järjestetään 
Lappeenrannassa Lauritsalan kartanossa 
(Kartanontie 21) seminaari, jossa voi tutustua 
mahdollisuuksiin, joita kuituverkkojen 
rakentaminen tarjoaa.   Seminaari on 
suunnattu mm. päättäjille ja valokuituverkon 
rakentamista suunnitteleville.  
 
Seminaarin ohjelma..\..\Tapahtumat\Valon 
nopeaa yhdessä 3.9.2014.pdf 
 
Ilmoittautuminen 25.8.2014 mennessä: 
heli.pajuvirta@ekarjala.com tai 040-7074772  

  
 
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 sähköisessä kyläkirjeessä 
myös muiden toimijoiden uutisia ja 
tapahtumia.  Uutisen tai tapahtuman tulee olla 
meillä sähköisesti viimeistään kuukauden 10. 
päivä.  
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