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KYLÄAVUSTAJATOIMINTA 
Oletko pulassa arjen askareissa? Onko 
asuinalueellanne työvoimaa reservissä?   
 
Kylä- ja asukasyhdistykset voivat palkata 
pitkäaikaistyöttömän kyläavustajaksi 
hoitamaan alueen yhteisiä tehtäviä sekä 
auttamaan asukkaita arjen askareissa.  Oivat 
kyläavustajamme ovat häärineet pitkin 
maakuntaa kylien/asutusalueiden ja 
asukkaiden apuna. Toiminnan alettua alueella, 
sen kysyntä on kasvanut ennätysvauhtia, kun 
asukkaat ovat havainneet avun tarpeensa ja 
sen saannin helppouden! 
  
Ensi viikolla esittelemme toimintaa ja 
kerromme kokemuksia Parikkalassa ja  
Joutsenossa. Kuulemme mielellään myös 
teidän ajatuksianne tai ideoitanne. 
 
Kyläavustajatiedotustilaisuudet  

 Parikkala: ti 23.9. klo 18 – 20 
Lohikontti (Melkoniementie 2) 

 Joutseno: ke 24.9. klo 18 – 20 
Joutsenotalo (Kesolantie 1) 

  
Tule kuuntelemaan asiasta lisää ja ota 
rohkeasti yhteyttä Kyläavustaja-asioissa Marja 
Jussilaan tai Minna Piutulaan. 
 
Tässä muutamia katkelmia kesän aikana 
syntyneistä ajatuksista ja huomioista 
kyläavustajatyössä: 
 
”Sami on meille aarre.  Hän on korjannut 
lukot, siivonnut navetan ja tallin sekä tekee 
puutarhatyöt” Länsi-Saimaan Sanomat 
8.7.2014. 
  
”Pitkäaikaistyöttömästä koko kylän 
yleismieheksi”, Vartti 20.7.2014. 
  
”Kylätalkkarina saa monipuolista 
työkokemusta jatkoa ajatellen, mutta 
mielelläni tekisin toki näitä töitä 
pidempääkin”, Lappeenrannan Uutiset 
9.7.2014. 
 
”Nurmikon leikkuu, puiden pilkkominen, 
ikkunanpesu, kompostin tyhjennys – 
omakotitaloissa askaretta riittää”, 
Lappeenrannan Uutiset 13 - 14.9.3024. 
 
Kannattaa hypätä kelkkaan mukaan, joten 
kutsu meidät kylään!    
 
 

 
ENERGIAOMAVARAISUUSILTAPÄIVÄ 
LAUANTAINA 20.9.2014 klo 12:00 – 17:00 
Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla, 
ylioppilastalon auditoriossa.  
 
Energia kylässä - Aurinkosähkö, tuulivoima vai 
maalämpö – mikä on sinun valintasi? LUTin 
asiantuntijat kertovat, miten yksittäinen 
kotitalous, yritys, maatila tai kyläyhteisö voi 
parantaa energiatehokkuuttaan ja energia-
omavaraisuuttaan. Esittelyssä on mm. 
aurinkoenergia, tuulivoima, biomassa ja -
kaasu, lämpöpumput sekä energiatehokas 
asuminen.  
 
ENERGIA KYLÄSSÄ -ALUETILAISUUDET   

 Parikkala ti 30.9. klo 17.30 Harjulinnan 
valtuustosali 

 Imatra ti 7.10. klo 17.30 kaupungintalon 
valtuustosali 

 Savitaipale to 9.10. klo 17.30 
koulukeskuksen auditorio 

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja 
maksuttomia. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00 
Energiakylä -hanke on Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston hallinnoija ja sitä 
rahoittavat Etelä-Karjalan Leader-ryhmät.  
Lisätiedot:  www.lut.fi/energiakyla/ 
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SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUKSET  
Seurantalojen korjausavustukset on 
haettavissa Suomen kotiseutuliitosta 
30.9.2014 mennessä. Korjausavustus on 
tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, 
toimivuuden parantamiseen sekä talojen 
kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. 
Seurantalojen korjausavustusten hakuohjeet 
ja hakupalvelu: http://www.kotiseutuliitto.fi/ 
seurantaloavustukset 
 
KESTÄVIEN KYLIEN VERKOSTO 30.9.2014  
Lahdessa pohditaan 30.9.2014 Miten kyliä, 
kaupunginosia ja lähiyhteisöjä innostetaan 
tekemään kestäviä tekoja? Miten tuetaan 
kylien kestävää tulevaisuutta? Tervetuloa 
perustamaan Kestävien kylien verkostoa. 
Ilmoittautuminen: http://lyhyt.net/gtk 

TERVE! TYÖNHAKIJA -TILAISUUS 8.10.2014 
Lappeenrannan kaupungintalolla järjestetään 
8.10. Työnhakijoiden hyvinvointi- ja rekrytointi 
–seminaari, jossa ovat puhumassa mm. tohtori 
Tapani Kiminkinen ja kansanedustaja Osmo 
Soininvaara, juontajana ja viihdyttäjänä Janne 
Kataja. Maksuttomaan tapahtumaan pääsee 
ilmaisbussilla niin Parikkalasta kuin 
Savitaipaleelta ja Luumäeltäkin. Lue lisää ja 
ilmoittaudu 30.9. mennessä  
www.kuntakokeilu.fi. Järjestäjä: Etelä-Karjalan 
työllisyyspoliittinen kuntakokeilu. 
 

 
KYLÄHYVINVOINTI-SEMINAARI ti 21.10. 
Kontiolahden Kunnasniemellä. 
Mitä on yhteisöllinen hyvinvointi? Mitä on 
kylähyvinvointi ja mistä paloista se koostuu? 
Miten kylähyvinvointia voidaan edistää 
yhteistyön kautta? Lisätiedot, ilmoittautumiset 
10.10. mennessä: jake-hanke.fi. Seminaarin 
järjestää JAKE- Järjestö- ja kansalaistoiminnan 
kehittämishanke. 
 
 
KULTTUURIKUTINAA –HANKKEEN SYKSY  
20.9. Taiderastit: ympäri Etelä-Karjalaa pääsee 
tutustumaan luovien alojen osaajien 
työpajoihin ja puoteihin. 
kaakontaide.fi/taiderastit/ 

2.10.  Taideyhteisöt ja luovat tilat: Matka 
Porvooseen  - Taidetehdas, Strömforsin ruukki 
ja Magnusborgin studiot  

18.10. ja 30.10. Linnoitusten historia – 
työpajat Luumäellä luovien alojen ja matkailun 
osaajille. Tervetuloa oppimaan paikallis-
historiasta ja tuotteistamisesta! Ilmainen 
koulutu Luumäellä la 18.10.2014 klo 9.00–
15.30 ja to 30.10.2014 klo 17.30–19.30.  
Lue lisää: lut.fi/etela-karjala-instituutti/ 
hankkeet/kulttuurikutinaa 

 
 

 
LÄNSI-SAIMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS ry 
MUUTTAA Taipalsaaren kunnantalolle. Uusi 
osoite on 1.10.2014 lähtien Kellomäentie 1, 
54920 Taipalsaari. Puhelinnumerot säilyvät 
ennallaan.  
 

MAASEUDUN TULEVAISUUDEN TEKIJÄ 2014 -
KILPAILU  
Kilpailussa etsitään Suomen innovatiivisinta 
maaseutuyrittäjää tai -yritystä, joka on oman  
alansa edelläkävijä ja luonut uutta. Kilpailuun 
osallistuva yritys voi olla perinteinen maa- ja  
metsätalouden yritys, bioenergian pioneeri, 
koneyrittämisen konkari tai toimia 
hoivapalveluissa. Kilpailuaika päättyy 
30.9.2014. Palkinnon suuruus on 2000 euroa. 
maaseuduntulevaisuudentekija.fi/ 
 

KYLÄTOIMINNASSA ON MAAKUNNITTAISIA 
EROJA Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
tutkimuksen mukaan Suomen aktiivisimmat ja 
toiminnaltaan monipuolisimmat kylät löytyvät 
Pohjanmaalta ja Kainuusta. Aktiivisinta ja 
monipuolisinta kylätoiminta on 
ydinmaaseudulla, Kaupungin läheisellä 
maaseudulla korostuvat liikenne-, kaavoitus- 
ja muut infrastruktuuriasiat. Lue lisää 
kylätoiminnan eroista:  http://www.helsinki.fi/ 
ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja122.pdf 
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OMA TAPAHTUMAKALENTERI  
löytyy Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.  
Käykää lisäämässä omat tapahtumanne 
(tapahtumakalenteri): ekarjala.fi/ 
 
 
FACEBOOK 
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy facebookista.  
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan!  
 
 
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/
http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/yhteystietojen-paivitys/

