Etelä-Karjalan Kylät ry Kyläkirje 8/2014
Ottakaa rohkeasti meihin yhteyttä, niin
tehdään asia yhdessä: Marja Jussila, puh. 0452769541 ja Minna Piutula (työnohjaaja), puh.
040-2165342,
sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@taipalsaari.fi

KYLÄAVUKSI KYLÄAVUSTAJIA
Kyläavustaja -toimintamme on lähtenyt
jouhevasti liikkeelle ja kesän aikana on joukko
kyläavustajia aloittanut työnsä eri puolilla
maakuntaa. Uusia kyläavustajia aloittaa työnsä
alkusyksyn
aikana.
Olisiko
teidän
asuinalueellanne tarvetta ottaa joko kylänne
kylätalon tai kylän yhteisten töiden hoitoon
lisäkäsiä avuksi perinteisen talkootyön oheen
tai jopa korvaamaan sitä, taikka auttamaan
kylänne asukkaita normaaleissa jokamiestason arjen askareissa?
Me tarjoamme
kylällenne tai asuinalueellenne helpon tavan
hankkia
lisätyövoimaa,
sillä
teemme
puolestanne kaikki työllistämiseen liittyvät
toimenpiteet ja olemme kaikessa tukenanne.
Järjestämme
syyskuun
aikana
kylille
koulutuksen
Kyläavustaja-toiminnasta
molemmissa päissä maakuntaa. Lähetämme
kutsun koulutukseen myöhemmin sähköisesti,
kun koulutuksen ohjelma ja paikat selviävät.

LOKAALI 29 - 31.8.2014 HANKASALMELLA
Vielä ehdit mukaan kaikille avoimeen
paikallistoimijoiden tapaamiseen Lokaaliin,
joka
järjestetään
Keski-Suomessa
Hankasalmella Lomakeskus Revontulessa
(Revontulentie 1 Hankasalmi) pe – su 29 –
31.8.2014. Ilmoittautuminen ja tapahtumasta
lisää: http://www.keskisuomenkylat.fi/
Lokaali myös Facebookissa:
http://fi-fi.facebook.com/lokaalitapahtuma

KETUTTAAKO HITAAT YHTEYDET?
Jos hitaat tietoliikenneyhteydet harmittavat,
tartu tilaisuuteen ja järjestä asuinalueellasi
valokuituilta! Illassa kuulet miten voit
parhaiten vaikuttaa siihen että alueellesi
saataisiin
nopeat
ja
varmat
tietoliikenneyhteydet.

Valokuituilloissa käydään läpi käytännön
asioita eli esimerkiksi sitä, missä on alueen
lähin mahdollinen kytkentäpiste ja paljonko
kuidusta kiinnostuneita pitäisi löytyä, että
rakentaminen kannattaisi.
Tilaisuuden järjestelyissä alueellesi voit olla
yhteydessä: heli.pajuvirta@ekarjala.com, puh.
040 707 4772.

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

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

Ilmoittautuminen 25.8.2014 mennessä:
heli.pajuvirta@ekarjala.com tai 040-7074772

Demokratiapalkinnon suojelija on presidentti
Sauli Niinistö.

LÄHIDEMOKRATIAPALKINNOT
Oikeusministeriö jakaa demokratiapalkinnon
tänä vuonna lähidemokratiaa edistäville
hankkeille,
ryhmille
tai
innovaatioille.
Ehdotukset viimeistään 30.8.2014:
https://www.webropolsurveys.com/S/0094C1
9792BA4C48.par.
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Palkinnot jaetaan Helsingissä 14.10.2014
järjestettävässä
demokratiapäivä
seminaarissa.
Tutustu ohjelmaan ja
ilmoittaudu
seminaariin:
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/dem
okratia/demokratiapaiva/Sivut/default.aspx
Palkinto 10 000 € annetaan joka toinen vuosi
ja se jaetaan 4 toimijan kesken. Yleisö valitsee
äänestämällä
yhden
palkittavista
ja
julkisuuden henkilöistä koostuva raati päättää
kolmesta
muusta
palkinnon
saajasta.
Palkinnon
koordinoinnista
vastaa
oikeusministeriö ja sen yhteistyökumppaneina
tänä vuonna ovat valtiovarainministeriö, Rahaautomaattiyhdistys,
Suomen
Kuntaliitto,
Suomen Setlementtiliitto ja Ylen Aamu-tv.
Tutustu
palkintoon:
http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla
/kehittamishankkeita/demokratiapalkinto.htm
l
Lisätietoja 11 - 15.8.2014 välisenä aikana
antavat
erikoissuunnittelija
Niklas
Wilhelmsson (puhelimitse 02-95150348) tai
ylitarkastaja
Maria
Wakeham-Hartonen
(puhelimitse 02-95150416) sekä sähköpostilla
etunimi.sukunimi@om.fi
Palkintoinfoa myös Facebookissa: https://fifi.facebook.com/Demokratiapalkinto

BIOTALOUDESTA MAASEUDUN VETURI
Hama
(Harvaan
asutun
maaseudun
teemaryhmä) ja Mesi (Elinkeinot ja osaaminen
verkosto) järjestävät Biotalousseminaarin ti
9.9.2014 klo 10:00 – 15:30 Helsingissä
Mäkelän koulun Karl Fazer -salissa (Hattulantie
2). Ohjelma 9.9.2014 (pdf) (558.9 KB)
Ilmoittautuminen seminaariin viimeistään ti
2.9.2014:
http://www.kamk.fi/Tapahtumat/Biotaloudest
a-maaseudun-veturi
EUROOPAN KULTTUURIPERINTÖPALKINNOT
EU:n
ja
Europa
Nostran
yhteiset
kulttuuriperintöpalkinnot ovat haussa. Haku
päättyy 15.10.2014. Palkintoja jaetaan nyt
myös aineettomalle kulttuuriperinnölle ja
digitointihankkeille. Palkittujen joukosta 6 saa
Grand Prix -pääpalkinnon (10 000 €/palkinto).
1 hakijoista palkitaan myös yleisön suosikiksi
nettiäänestyksellä.
Lisätietoa:www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/eur
opa-nostra/palkinnot
Hakuohjeet ja hakemuskaavakkeet:
www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/europanostra/palkinnot/palkinnon-hakeminen

KYLIEN 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.
Seuraava sähköinen
15.9.2014.

kyläkirje

ilmestyy

Hyvää kesän loppua ja alkavaa syksyä kaikille!

http://www.europanostra.org/apply-for-anaward-2015/
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