Etelä-Karjalan Kylät ry:n Kyläkirje 8/2017
OSAAVA JA OSALLISTUVA TEKIJÄ -HANKE
Etelä-Karjalan Kylät ry:n Osaava ja
Osallistuva tekijä -hanke tarjoaa 3.
sektorin yhdistyksille ja maaseudun
mikroyrityksille työnantajuuteen liittyviä koulutuksia. Koulutuksen aiheena o
ovat mm. yhdistystoiminta ja sen
aktivointi sekä yhdistys työllistäjänä.
Koulutukset jatkuvat syyskuussa.
Hanke mahdollistaa myös pitkäaikaistyöttömien työllistymisen joko palkkatuella tai työkokeilulla. Jos yhdistyksenne on kiinnostunut, ottakaa yhteyttä. Suunnitellaan asiaa ja laitetaan
paikka auki. Lisätietoja: varapuheenjohtaja Raija Suuronen, raija.suuronen
@netti.fi, 040 743 4956.

HELP DESK PALVELEE!
Asiantunteva ja asialleen omistautunut
Help Desk palvelee tietoteknisissä
ongelmatilanteissa. Ongelmat puhelin-

ten, tablettien tai tietokoneiden kanssa
ratkotaan arkisin klo 9 – 13 välisenä
aikana. Puhelinneuvonta on maksutonta ja ongelmat voidaan tarvittaessa
ratkoa myös etähallinnan kautta. Help
Deskin tilaaminen paikan päälle 10€/
tunti. Yhteydenotot joko puhelimitse
tai sähköpostilla, Jani Valtonen p.
040 487 1209, ekkylat15@gmail.com
VALTIONAVUN KOROTUS ELINTÄRKEÄ
”Valtiovarainministeriö esittää kylätoiminnan valtionavuksi 1,1 miljoonaa
euroa vuodelle 2018. Suomen Kylätoiminta ry:ssä ja kenttäväen keskuudessa
valtiovallan ele on otettu vastaan
helpotuksen tuntein.
Ponnistelujemme tärkeys kylien ja
maaseudun kehittämisessä on ymmärretty, kiittelee Suomen Kylätoiminta
ry:n hallituksen puheenjohtaja Petri
Rinne.

Maamme 3 250 kyläyhdistyksen työ
vaikkapa digitalisaation edistämisessä,
pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä
ja maahanmuuttajien kotouttamisessa
on korvaamatonta. Talkootöitä kylien
asukkaiden ja siellä yrittävien ja vierailevien hyväksi tehdään noin viisi miljoonaa tuntia vuodessa.
Viime vuonna kylätoiminnan valtionapua leikattiin sama määrä, mitä nyt
ollaan nostamassa: 700 000 euroa.
Leikkaus suisti monet maakuntatasolla
toimintaa aktivoivat kyläasiamiehet
(19 kpl) ahdinkoon, koska valtionapu
muodostaa maakunnallisten kyläasiamiesten toimeentulon selkärangan. Kyläasiamiehiä onkin jouduttu
lomauttamaan, vaikka maakuntauudistuksen takia juuri nyt tarvitaan entistä
vahvempia verkostoja ja vaikuttajia.
Valtionavun palautus 1,1 miljoonan
tasolle on äärimmäisen tärkeää, jotta
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kylätoiminnan tukirakenteet eivät
rapaudu. Tähtäimemme on kuitenkin
1,5 miljoonassa, jolla summalla pystyisimme palkkaamaan kokopäiväiset
kyläasiamiehet maakuntiin. Tulemme
paiskimaan töitä koko Suomen hyväksi
korotuksen arvoisesti, lupaa Rinne.

tahtotila maaseudun kehittämiseen.
Tapahtuma kokoaa paikalle maaseudun kehittämisestä ja politiikasta kiinnostuneita ihmisiä asukkaista päättäjiin, yrityksiin ja järjestöihin ja organisaatiohin. Tarkat tiedot tapahtumasta
löydät täältä.

Seuraava mittava vaikuttamisen paikka
kylätoimijoilla on Suomen historian
ensimmäisessä Maaseutuparlamentissa Leppävirralla 1.–3.9.”

LPR:N YMPÄRISTÖTOIMI TIEDOTTAA
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi tiedottaa hajajätevesisäännösmuutoksista seuraavaa:

Lisätietoja:
Suomen Kylätoiminta ry, hall.pj. Petri
Rinne, petri.rinne@kylatoiminta.fi, 040
555 3232

Ympäristönsuojelulain
muutoksen
myötä haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät tulee kunnostaa 31.10.2019
mennessä, jos kiinteistö sijaitsee I-tai IIluokan pohjavesialueella tai rantaalueella. Ranta-alueella etäisyys lasketaan vesistön rantaviivasta rakennukseen, jossa jätevesiä syntyy. Vesistöllä
tarkoitetaan järveä, lampea, jokea,
puroa ja muuta luonnollista vesialuetta

MAASEUTUPARLAMENTTI
Maaseutuparlamentti 2017 järjestetään Leppävirralla 1.-3.9. Teemana on
”Mahdottomuuksista mahdollisuuksia”
ja tavoitteena luoda uusi yhteinen

sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta
vastaavaa keinotekoista vesialuetta;
vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa,
ojaa ja lähdettä.
Kunnostusvaatimuksista voi hakea
poikkeusta määräajan jälkeen viideksi
vuodeksi kerrallaan, jos kunnostustyöt
ovat kohtuuttomat tai kuormitus vähäinen.
Puhdistusvaatimukset eivät koske ns.
ikävapautettuja eli henkilöitä, jotka
asuvat kiinteistöllä ja ovat ennen
11.3.1943 syntyneitä. Puhdistusvaatimukset eivät koske vähäisiä jätevesiä
(kantovesi). Jätevesiä ei kuitenkaan saa
johtaa suoraan vesistöön.
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TAIPALSAAREN MESSUT
Taipalsaaren yrittäjät järjestävät Taipalsaaren kunnan kanssa lauantaina 19.8.
klo 10.00-18.00 Taipalsaaren messut.
Messualueina toimivat Väinölä, kunnantalo ja Röytty. Teemana messuilla
on ekologisuus, vihreät arvot ja matkailu.
Tapahtumassa on luvassa ohjelmaa
koko perheelle. Monipuolisten ja laadukkaiden näytteilleasettajien lisäksi
luvassa on paljon erilaista ohjelmaa
musiikkiesityksistä pomppulinnoihin.
Toimintaansa esittelemässä erilaisia
työ-, harrastus- ja viranomaistoimijoita
muun muassa palo- ja meripelastuslaitos, urheiluseuroja ja harrastuspiirejä.
Lisätietoja

PIETARILAISET MARKKINAT
Vihreään makasiiniin Lappeenrannan
linnoitukseen saapuu 22.-23.8. kymmenittäin venäläisiä ja virolaisia kauppiaita
Pietarilaisille markkinoille. Markkinoiden ohjelmassa mm. live-musiikkia.
Tarkemmat tiedot tapahtumastä löydät
täältä.
HANKESEMINAARI SAVITAIPALEELLA
7.9. Savitaipaleen koulukeskuksella,
Koulutie 7, järjestetään asiantuntijaseminaari Savitaipaleen kehittämisestä
kohti palvelukeskeistä ”Kyläpihaa”.
Savitaipale on pilottikuntana mukana
Täydentäen toimivaa (Täytyy) – hankkeessa, jonka tavoitteena on uudella
tavalla sovittaa yhteen ikäihmisten
asuminen, hoiva ja palvelut. Tapahtumassa kuullaan Savitaipaleella tehdystä kartoituksesta ja valtakunnallisista
suuntauksista ja keskustellaan ikääntyneiden asumisen uusista ideoista.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
Lounas 7,20€. Ilmoittautuminen 23.8.
mennessä: terhi.karhu@eksote.fi tai
merja.suhonen@eksote.fi. Lisätietoja
Terhi Karhu, p. 040 726 9143. Seminaariohjelman löydät täältä.
HYVINVOINNIN ALUEKIERROS
Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tueksi järjestetään hyvinvoinnin, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn
edistämisen
aluekierros. Kierros on 11.9. Lappeenrannassa
ja viimeinen ilmoittautumispäivä on
23.8. Ilmoittautumisen ja tarkemmat
tiedot löydät täältä.
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Meillä on käytössämme kylien / asukas
-yhdistysten yhteystietorekisteri kunnittain ja käytämme rekisteriämme
teille tiedottamiseen. Rekisterin ajantasaisuus takaa sen, että saatte ajanta-

Etelä-Karjalan Kylät ry:n Kyläkirje 8/2017
saista
tietoa
maakunnallisesta/
valtakunnallisesta
kylä-toiminnasta
sekä muiden maaseututoimijoiden
toiminnasta. Rekisteristämme löytyvät
kunkin yhdistyksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan sekä sihteerin/
rahastonhoitajan yhteystiedot.
Muistattehan ilmoittaa meille hallituksenne/johtokuntanne kyseisten toimijoiden muutokset, koska tiedotuksemme perustuu suurelta osin sähköiseen
toimintaan. Ilmoittakaa muutokset
kotisivuillamme olevalla lomakkeella
tai sähköpostitse: ekkylat.toimisto(at)
taipalsaari.fi.
VERKKOSIVUJEN PÄIVITYS

Karjalan maakuntaportaalista. Käy
lisäämässä oma tapahtumasi tästä.
FACEBOOK JA TWITTER
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Facebookista ja Twitteristä. Tykkää ja kutsu
kaverisikin mukaan!

KYLIEN /ASUKASYHDISTYKSIEN KOTISIVUT
Saitan alustalla olevien kotisivujenne
ongelmatilanteissa laittakaa ongelmasta tietoa osoitteeseen: kirjaamo(a)
ekarjala.fi ja saatte apua vastausviestillä. Mikäli salasananne on unohtunut,
käyttäkää ”salasana hukassa” -linkkiä,
joka löytyy kirjautumissivun alareunasta. Tällöin järjestelmä lähettää käyttäjälle uuden salasanan.
KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenterin löydät Etelä-

YHTEYSTIETOJA
Sähköpostiosoite:
ekkylat.toimisto(at)taipalsaari.fi
Tänne mm. yhdistyksenne yhteystietomuutokset. Sähköiset kyläkirjeet lähetään myös tästä sähköpostiosoitteesta.
Mikäli haluatte välittää tapahtumianne
tai uutisianne kauttamme, toimittakaa
julkaisuvalmis teksti linkkeineen meille
kunkin kuukauden 10. päivään mennessä, niin julkaisemme sen kyseisen
kuukauden puolivälissä ilmestyvässä
sähköisessä kyläkirjeessämme.

