ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY: N JÄSENTIEDOTE 05/2016
ETELÄ-KARJALAN KYLÄT AJAA KYLIEN ETUJA
Etelä-Karjalan Kylät on eteläkarjalaisen kylä– ja asukastoiminnan eduntekijä ja osa valtakunnallista kylätoimintajärjestelmää, joka
muodostuu kattojärjestöstä (Suomen Kylätoiminta ry) ja 19 maakunnallisesta kylien yhteenliittymästä. Kylätoiminta saa vuosittain
erikseen määriteltyä valtionapua. Lisäksi yhdistys toteuttaa erilaisia hankkeita.
KESÄAIKA
Etelä-Karjalan Kylien toimisto on auki normaalisti virka-aikaan kesäkuun. Heinäkuussa toimisto on kiinni. Työntekijöiden lomat: Marja
Jussila 1.7. - 12.8., Minna Piutula 4. - 29.7., Marja Liuska 15. - 26.8., Chunyu Zheng 11. - 22.7., Pia Manninen 18. - 29.7. ja Sanderi
Sihvo 7.6 - 10.6. ja 7.7. - 8.7. Sähköinen kyläkirje ei ilmesty heinäkuussa. Maakunnan kylien kotisivujen ylläpito on Saitalla.
Ongelmatilanteissa laittakaa ongelmasta tietoa osoitteeseen: kirjaamo@ekarjala.fi, niin saatte apua vastausviestillä. Mikäli
salasananne on unohtunut, käyttäkää "salasana hukassa" -linkkiä, joka löytyy kirjautumissivun alareunasta. Tällöin järjestelmä
lähettää käyttäjälle automaattisesti uuden salasanan.
KYLÄAVUSTAJIA KYLIIN
Vuonna 2014 alkaneessa Kyläavuksi –hankkeessa kyliä avustetaan palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella kyläavustajiksi
alueensa asukkaille ei-ammattitaitoa vaativiin arjen askareisiin. Etelä-Karjalan Kylät avustaa kyliä palkkaukseen liittyvissä paperitöissä
sekä järjestää koulutusta kyläyhdistyksille ja kyläavustajille. Kyläavustajatoiminta ei kilpaile paikallisten yritysten kanssa, vaan tekee
yhteistyötä mm. markkinoimalla paikallisten yritysten palveluita. Kyläavustaja -toiminta parantaa palvelujen tarjontaa ja mahdollistaa
ikääntyvien asumisen pitempään kotona, pitkäaikaistyöttömät työllistyvät ja kunnat säästävät työllistettyjen Kela-palautuksissa.
Tutustu hankkeeseen tämän linkin kautta.
KYLIEN HELPDESK
Etelä-Karjalan Kylien oma kyläavustaja tarjoaa apua atk- ja koneongelmissa. Kyläavustajamme Chunyu Zheng antaa puhelinneuvontaa
ja tulee tarvittaessa myös paikan päälle ratkaisemaan ongelmanne. Puhelin ja sähköpostineuvonta ovat maksutonta ja neuvonnasta
paikan päällä veloitetaan normaali kyläavustajataksa 10 €/tunti (minimilaskutus 2 tuntia) sekä neuvojan matkakulut. Chunyun
toiminta-alueena on koko Etelä-Karjalan maakunta. Ongelmatilanteissa tavoitat avustajamme arkisin klo 9:00 – 12:00. Yhteystiedot:
Chunyu Zheng, 040 487 1063, ekkylat15@gmail.com
OSAAVA JA OSALLISTUVA TEKIJÄ
Osaava ja osallistuva tekijä on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama kaksivuotinen hanke (1.4.2016-31.3.2018), jossa
järjestetään kolmannen sektorin yhdistyksille sekä maaseudun mikroyrityksille koulutusta ja opastusta työnantajana toimimisesta.
Maaseudun ja taajamien työllisyyttä lisätään tarjoamalla mm. koulutettujen uusien työnantajien välityksellä pitkäaikaistyöttömille ja
maaseudun työttömille maahanmuuttajille tukityöllistettyä työtä tai työkokeilua sekä henkilökohtaisia tehostettuja reittejä kohti
avoimia työmarkkinoita tai koulutusta. Vuonna 2016 työllistämistoimenpiteiden kohderyhmänä ovat 50-60 -vuotiaat vaikeasti
työllistyvät pitkäaikaistyöttömät ja vuonna 2017 edellä mainittujen lisäksi yli 25 -vuotiaat vaikeasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät.
Yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa kumppanuutena kokeillaan keskitettyä palvelutuotantoa 3–4 kyläalueella
(alueellinen palvelukeskus -kokeilu). Vuoden 2016 lopussa aloitetaan alueellisten palvelukeskusten pilotista saadun kokemuksen
perusteella levitys Lappeenrannan lisäksi maakunnan muille alueille. Hankkeeseen pääsee tutustumaan tarkemmin tämän linkin
kautta.
NUORTEN KYVYT KÄYTTÖÖN -HANKE
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Nuorten kyvyt käyttöön -hankkeen tavoitteena on tarjota vaikeasti työllistyville, ilman
tutkintoa oleville alle 30 -vuotiaille nuorille mahdollisuus lisätä työelämän valmiuksia, löytää pontta koulutukseen hakeutumiseen
sekä tutustua yhdistyskentän monialaiseen toimintaan sijoittamalla heitä kolmannen sektorin tarjoamille työmarkkinoille. EteläKarjalan Kylät kumppaneineen (Kymenlaakson Kylät sekä Lemin ja Vuoksen 4H) sai RAY:n Paikka auki -ohjelmasta
rahoituksen vaikeasti työllistyvien nuorten työllistämiseen. Kukin hankekumppani voi työllistää yhden nuoren vuodeksi kerrallaan
(Etelä-Karjalan Kylät; Sanderi Sihvo, Kymenlaakson Kylät; Saku Pitkälä, Lemin 4H; Antti Kaipiainen ja Vuoksen 4H; Katri Niiranen).
Laajemman esittelyn hankkeesta voi lukea tämän linkin takaa.
KEHITTÄMISTOIMINTA
Vuonna 2016 panostetaan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen mm. suunnittelemalla uusia malleja ja toiminnan lisäämistä
toteutettavia hankkeita. Yhdistys lisää omia kylille tarjottavia palveluita sekä aloitti keväällä kylien alueellisten palvelukeskusten
kehittämistoiminnan kokeilemalla muutamassa kylätalossa kiertävää palvelutoimintaa. Palvelukeskuspilotointiin voit tutustua lisää
täällä.
AVOIMET KYLÄT
Yhdistys toimii Etelä-Karjalan Avoimet kylät—päivätapahtuman välittäjä– ja koordinointiorganisaationa. 11.6.2016 toteutetaan
Avoimet Kylät tapahtuma 30 kylänvoimin, tapahtuman tavoitteena on lisätä kylien ja kylätoiminnan näkyvyyttä sekä tukea kylien
markkinointitoimintaa. Seuraava Avoimet kylät—päivätapahtuma järjestetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna
10.6.2017
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VUODEN KYLÄTOIMIJOIDEN PALKITSEMINEN
Etelä-Karjalan Kylien hallitus valitsee keväisin vuoden kylän, kylätoimijan ja kylätoiminnan tiennäyttäjän. Tämän vuotiset valinnat
julkistetaan 11.6.2016 klo 13:00 Haapajärvellä Vainikkalantie 765, 54270 Vainikkala Avoimet Kylät tapahtuman yhteydessä. Valitut
osallistuvat valtakunnalliseen Vuoden kylä- ja toimijavalintaan, jonka tulokset julkaistaan 10. - 11.9.2016 Heinolassa
paikalliskehittäjien Lokaali -juhlassa.
KUMPPANUUS JA OSALLISUUS
Yhdistys tekee laaja-alaista yhteistyötä Leader-ryhmien, maaseudun, asukastoiminnan sekä kehittämistyön parissa toimivien
organisaatioiden kanssa, mm. Etelä-Karjalan liitto, kunnat, MTK, 4H, Martat, Kymenlaakson Kylät, EKLU, ELY TE-palvelut, muut
työllistämishankkeet, Eksote, Socom, seurakunnat ja yrittäjäjärjestöt.
JÄSENYYS
Jäsenkirjeen liitteenä on Etelä-Karjalan Kylien vuoden 2016 jäsenmaksulasku. Jäsenyytemme on kannattavaa erityisesti aikana, jolloin
kylien palvelut ja lähidemokratia ovat vaarassa etääntyä kauemmas nykyisessä kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Yhteisellä
jäsenyydellä osoitamme maakunnallista ja valtakunnallista maaseudun tärkeyttä koko maamme toiminnalle. Samalla osallistumme
valtakunnalliseen maaseudun kehittämistoimintaan Suomen Kylätoiminta ry:n välityksellä. Toiminnastamme löydät tietoa
kotisivuiltamme: http://kylat.ekarjala.fi.
TOIMIHENKILÖT JA TOIMINTA 2016
Tästä linkistä pääsee tutustumaan Etelä-Karjalan Kylien vuoden 2016 hallitukseen.
Oheisten linkkien takaa löytyy Etelä-Karjalan Kylien yhteystiedot: toimisto ja helpdesk
Etelä-Karjalan Kylien vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan pääset tutustumaan tämän linkin kautta.
Etelä-Karjalan Kylien vuoden 2015 toimintakertomukseen pääset tutustumaan tämän linkin kautta
YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET
Jotta säilytte postituslistoillamme, niin ilmoittakaa meille aina yhteystiedoissanne tapahtuvista muutoksista yhdistyksenne
puheenjohtajan/varapuheenjohtajan tai sihteerin muuttuessa. Ilmoittakaa sekä maaposti– että sähköpostiosoitteet.
Yhteystietomuutokset voitte ilmoittaa kotisivuillamme yhteystietojen päivitys –lomakkeella tai sähköpostitse Pia Manninen;
ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi.
JÄSENLASKUTUSTA KOSKEVAT YHTEYDENOTOT
Minna Piutula; minna.piutula@taipalsaari.fi
TULEVAA TOIMINTAA
20.6.2016
22.6.2016
27.8.2016
3.9.2016
26.9.2016
27.9.2016

Työnantajuuskoulutus, Imatra klo 17:15 - 19:30
Imatran ja Ruokolahden kolmannen sektorin yhdistykset ja mikroyritykset
Työnjohtajuuskoulutus, Lemi klo 17:15 - 19:30
Lemin, Savitaipaleen ja Luumäen kolmannen sektorin yhdistykset ja mikroyritykset
Kyläpäällikkökoulutus, Lappeenranta klo 9:30 - 16:00
Kyläpäällikkökoulutus, Ruokolahti klo 9:30 - 16:00
Kyläavustajien ja yhteyshenkilöiden koulutus, Ruokolahti. klo 9:00 - 12:00
Kyläavustajien ja yhteyshenkilöiden koulutus, Taipalsaari klo 9:00 - 12:00

