
Etelä-Karjalan Kylät ry:n Kyläkirje 10/2017 

Yhdistysten ja mikroyrittäjien treenaa-

minen jatkuu yhdistyksen Osaava ja 

osallistuva -hankkeessa.  Tarjoamme 

yhdistys- ja yrityskohtaista työnanta-

juuden ohjausta ja neuvontaa.  Kysy-

kää meiltä apua päivän polttaviin on-

gelmiinne - ollaan  yhteyksissä! 

Myös työllistämistoimintaa jatkuu.  

Yhdistyksillä on mahdollisuus pitkäai-

kaistyöttömien työllistämiseen joko 

palkkatuella tai työkokeilulla. Ottakaa-

han meihin yhteyttä, niin suunnitellaan 

yhdessä ja laitetaan paikkanne auki.  

Lisätietoja:  

Marja Jussila 

marja.jussila@taipalsaari.fi  

045 276  9541   

YHDISTYSTEN JA MIKROYRITTÄJIEN  
OHJAUS  JA NEUVONTA 

Raija Suuronen   

raija.suuronen@netti.fi 

 040 743 4956 

 

Asiantunteva ja asialleen omistautunut 

Help Deskimme palvelee teitä tieto-

teknisissä ongelmissa (ongelmat puhe-

linten, tablettien tai tietokoneiden 

kanssa). Puhelinneuvonta on maksu-

tonta ja ongelmat voidaan tarvittaessa 

ratkoa myös etähallinnan kautta. Help 

Deskin tilaaminen paikan päälle 10€/

tunti + matkakulut. Yhteydenotot joko 

puhelimitse tai sähköpostilla, Jani 

Valtonen p. 040 487 1209, ekky-

lat15@gmail.com 

Yhdistyksellä on myös taitava graafik-

ko, joka hallitsee monipuoliset taitto- 

ja suunnittelutehtävät aina mainoksis-

ta esitteisiin sekä laajempiin suunnitte-

lukokonaisuuksiin. Tilaukset joko säh-

köpostitse tai puhelimitse (arkisin klo 

8.00-15.30), Simo Siirilä p. 0400 265 795, 

ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi 

Eksote järjestää Paineeton pää - asiaa 

aivoterveydestä –tapahtuman tiistaina 

17.10. klo 13.00 Imatran kaupunginta-

lolla valtuustosalissa. Ohjelmassa on 

tietoisku verenpaineesta, aivoveren-

kiertohäiriöistä ja valtimosairauksista. 

Tapahtuman yhteydessä mahdollisuus 

maksuttomaan verenpaineen- ja mak-

sulliseen kokonaiskolesterolin mittauk-

seen ja ohjaukseen. Kahvitarjoilu klo 

12.30 alkaen. Lisätietoja 

 

Hyvinvointia ikääntyville –messut jär-

jestetään 19.10 klo 10-15 Kulttuuritalo 

Virrassa, Virastokatu 1, 55100 Imatra. 

Tapahtumassa on luvassa paljon moni-

puolista ohjelmaa muusiikkiesityksistä 

TARJOLLA OSAAMISTA PAINEETON PÄÄ 

HYVINVOINTIA IKÄÄNTYVILLE 
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mailto:raija.suuronen@netti.fi
mailto:ekkylat15@gmail.com
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https://drive.google.com/file/d/0B23jvJ_CcKs7NjJuUlBoSzV0Z00/view?usp=sharing
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tai vaihtoehtoisesti paperisena kirjas-

toissa, kunnantalolla, apteekissa, hyvin-

vointiasemalla, päiväkodeissa, kuntosa-

lilla, Kahvipakarilla ja Mäntykodilla. 

Paperimuodossa täytetyn kyselyn voi 

myös palauttaa Luumäen kunnanta-

lon infopisteeseen. Yhteystietonsa 

jättäneiden kesken arvotaan myös 

kolme Luumäki-tuotepakettia. Sähköi-

seen kyselyyn 

 

Museovirasto on jälleen julistanut 

haettavaksi monenlaisia avustuksia. 

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen 

teemavuoden kunniaksi rahoitetaan 

hankkeita, joilla edistetään vuorovaiku-

tusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osalli-

suutta kulttuuriperintöön. Avustuksien 

hakuajat vaihtelevat kohteiden mukaan 

ja haettavana on runsaasti avustuksia 

mm. rakennusten entistämisiin, Suo-

men maailmanperintökohteiden tutki-

mus- ja kehittämishankkeisiin, muinais-

jäännösten ja kulttuuriympäristökoh-

teiden hoitoon, sekä vuoden 2018 

eurooppalaisen teemavuoden hankkei-

siin. Tutustu haettaviin avustuksiin 

täältä. 

 

Suomen Kylätoiminta ry:n uusi, pirteä 

kumppani Siskot ja Simot -yhteisö 

haastaa kylien aktiiveja lähtemään 

mukaan Koko Suomi kiittää -

kampanjaan, jossa osoitetaan kiitolli-

suutta edellisille sukupolville. Lue 

tiedotteesta, kuinka osallistua!  

Lue lisää 

 

Martat järjestävät 60+ miehille ruon-

valmistuskurssin 14.11 ja 21.11. klo 10

-13 Etelä-Karjalan Marttakeskuksessa, 

Valtakatu 45 Lappeenranta. Kurssilla 

valmistetaan maukkaita ruokia ja  

 

tanssiin ja luentoihin. Lisäksi tapahtu-

man näytteilleasettajat esittelevät 

ikääntyvien palveluita kulttuuritalon 

aulatiloissa. Tapahtuma on ilmainen. 

Tapahtuman yksityiskohtaiset tiedot 

 

Iso apu -palvelukeskuksen lokakuun 

ohjelmassa mm. tietotekniikkaan pe-

rehdyttämistä, sukupolvien Leikin päivä 

sekä tietoutta hyvinvoinnista. Katso 

lokakuun monipuolinen ohjelma 

 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamis-

keskus Oy Socom toteuttaa Yhteinen 

koti maalla –hankkeeseen liittyen Luu-

mäen asukaskyselyä, jossa kartoitetaan 

eri-ikäisten asukkaiden toiveita tulevai-

suuden asumisen suhteen. Vastauksia 

hyödynnetään Luumäen uusien kaava-

alueiden suunnittelussa. Kyselyn voi 

täyttää sähköisesti alla olevasta linkistä 

MUSEOVIRASTON AVUSTUKSET 

ISO APU - LOKAKUUN OHJELMA 

ASUKASKYSELY LUUMÄELLÄ ASUVILLE 

KOKO SUOMI KIITTÄÄ 

SUOMI100 –HERKUT -KURSSI MIEHILLE 
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toimintaan. Ilmoittakaa muutokset 

kotisivuillamme olevalla lomakkeella 

tai sähköpostitse: ekkylat.toimisto(at)

taipalsaari.fi.  

 

Etelä-Karjalan kylät ry on aloittanut 

omien kotisivujensa päivittämisen. 

Kylillä on mahdollista tilata kauttamme 

omien sivujensa uudistaminen. Verk-

kosivu-uudistuksen tavoitteena on 

tuoda verkkosivut nykypäivään, hel-

pottaa sivujen päivittämistä ja ylläpi-

toa, sekä auttaa kyliä omien sivujensa 

uudistamisessa ja ylläpidossa. Uudis-

tusprosessiin kuuluu myös uusien 

sivujen käyttöön liittyvä koulutustilai-

suus ja Help Desk -tuki. Tiedotamme 

lisää asiasta prosessin edetessä ja 

verkkosivualustojen valikoituessa.  

 

Saitan alustalla olevien kotisivujenne 

leivonnaisia sekä arkeen ja juhlaan. 

Mukaan mahtuu enintään 14 osallistu-

jaa, ilmoittautuminen viimeistään 7.11. 

Kurssin tiedot ja ilmoittautumisohjeet  

 

Meillä on käytössämme kylien / asukas

-yhdistysten yhteystietorekisteri kun-

nittain ja käytämme rekisteriämme 

teille tiedottamiseen. Rekisterin ajan-

tasaisuus takaa sen, että saatte ajanta-

saista tietoa maakunnallisesta/

valtakunnallisesta kylä-toiminnasta 

sekä muiden maaseututoimijoiden 

toiminnasta. Rekisteristämme löytyvät 

kunkin yhdistyksen puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan sekä sihteerin/

rahastonhoitajan yhteystiedot. 

Muistattehan ilmoittaa meille hallituk-

senne/johtokuntanne kyseisten toimi-

joiden muutokset, koska tiedotuksem-

me perustuu suurelta osin sähköiseen 

VERKKOSIVUJEN PÄIVITYS 

ongelmatilanteissa laittakaa ongelmas-

ta tietoa osoitteeseen: kirjaamo(a)

ekarjala.fi ja saatte apua vastausviestil-

lä. Mikäli salasananne on unohtunut, 

käyttäkää ”salasana hukassa” -linkkiä, 

joka löytyy kirjautumissivun alareunas-

ta. Tällöin järjestelmä lähettää käyttä-

jälle uuden salasanan. 

 

Tapahtumakalenterin löydät Etelä-

Karjalan maakuntaportaalista. 

Käy lisäämässä oma tapahtumasi tästä.  

 

Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Faceboo-

kista ja Twitteristä.  

Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan! 

KYLIEN /ASUKASYHDISTYKSIEN KOTISIVUT 

KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI  

FACEBOOK JA TWITTER  

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE 
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Yhdistysinfon uusimpaan uutiskirjee-

seen pääset tästä. 

 

Suomen Kylätoiminnan uutiskirjeen 

löydät täältä. 

YHTEYSTIEDOT 

Posti- ja käyntiosoite: 

Etelä-Karjalan Kylät ry 

Kellomäentie 1 

54920 Taipalsaari  

Sähköpostiosoite:  

ekkylat.toimisto(at)taipalsaari.fi  

Tänne mm. yhdistyksenne yhteystieto-

muutokset. Sähköiset kyläkirjeet lähe-

tään myös tästä sähköpostiosoitteesta. 

Mikäli haluatte välittää tapahtumianne 

tai uutisianne kauttamme, toimittakaa 

julkaisuvalmis teksti linkkeineen meille 

kunkin kuukauden 10. päivään men-

nessä, niin julkaisemme sen kyseisen 

kuukauden puolivälissä ilmestyvässä 

sähköisessä kyläkirjeessämme. 

YHDISTYSINFON UUTISKIRJE 

SYTYN UUTISKIRJE 

https://www.yhdistysinfo.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=15
http://www.kylatoiminta.fi/fi/uutiskirje.html
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