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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTAVUOTTA 
Vuosi 2017 lähestyy loppuaan ja 
Etelä-Karjalan kylät vetäytyy joulupy-
hiksi jouluruokien ääreen. Viikko 52 
otetaankin siis levon kannalta ja toimis-
tomme on suljettu. Etelä-Karjalan Kylät 
ry kiittää kaikkia jäseniään ja yhteistyö-
kumppaneitaan kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa oikein rauhallista ja mukavaa 
joulua sekä kaikkea hyvää vuodelle 
2018.

YHDISTYSTEN JA PIENYRITTÄJIEN 
TYÖLLISTÄMINEN JA NEUVONTA
Yhdistykset ja pienyrittäjät voivat avus-
tuksellamme palkata pikäaikaistyöt-
tömiä palkkatuella tai ottaa työkokei-
lijoia asuinalueidensa kylätalkkareiksi 
tai omiin töihinsä puoleksi vuodeksi 
kerrallaan. Autamme  hoitamaan työl-
listämisen paperityöt ja palkan maksun. 
Tulemme myös paikan päälle  opasta-
maan mm. ensimmäisen työntekijän 
palkkauksessa.

Ottakaa yhteyttä, tehdään yhdessä!
 
Lisätietoja: 
Marja Jussila
marja.jussila@taipalsaari.fi 
045 276  9541 
 
Raija Suuronen  
raija.suuronen@netti.fi
040 743 4956

Osaava- ja osallistuva tekijä

TARJOLLA OSAAMISTA
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. Lataa-
malla ja asentamalla etäkäyttö-oh-
jelman sen kotisivuilta, voit nopeuttaa 
ja helpottaa Help deskimme työtä. 
Help Deskin tilaaminen paikan päälle 

10€/tunti + matkakulut. Yhteydenotot 
joko puhelimitse tai sähköpostilla, Jani 
Valtonen p. 040 487 1209, ekkylat15@
gmail.com

Yhdistyksellä on myös taitava graafikko, 
joka hallitsee monipuoliset taitto- ja 
suunnittelutehtävät aina mainoksista 
esitteisiin sekä laajempiin suunnittelu-
kokonaisuuksiin. Tilaukset joko sähkö-
postitse tai puhelimitse (arkisin klo 
8.00-15.30), Simo Siirilä p. 0400 265 
795, ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi

KOKO PERHEEN JOULUMARKKINAT
16.12. Lappeenrannan Lions Club 
järjestää perinteiset koko perheen 
joulumarkkinat Lappeenrannan kaup-
patorilla. Lähes sata torikauppiasta 
ympäri Suomen sekä paikalliset tori-
myyjät ja käsityöläiset ovat paikalla esit-
telemässä tarjontaansa. Markkinoilla 
on myös laulava ja soittava Joulupukki. 
Lisätiedot tapahtumasta
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JOULULAULUJA ISO APU -PALVELU-
KESKUKSESSA
19.12. klo 14.00 alkaen lauletaan joulu-
lauluja ja kuullaan joulurunoja Iso apu 
–palvelukeskuksessa, Kauppakatu 63, 
Lappeenranta. Musiikin tarjoaa musiik-
kiopiston Nostalgia-orkesteri. Runoja 
esittää SPR-Piristäjien Kaija Saikkonen. 
Tapahtumassa kahvi- ja glögitarjoilu.
Lisätietoja 

VALOKUVANÄYTTELY 
Taipalsaaren kunnantalolla on mahdol-
lista käydä tutustumassa Saimaan 
alueesta kivikaudella kertovaan valo-
kuvanäyttelyyn 22.12. asti. Sarviniemi 
retkikohteeksi –hankkeen näyttely 
kokoaa yhteen tarinaa, historiatietoa, 
luonnon erityispiirteitä ja kulttuuria. 
Lisätietoja näyttelystä 

JOULUKONSERTTI
Aivan joulun alla 23.12. on mahdollista 
nauttia jouluaiheisesta live-musiikista. 
Karjalan Laulu-Veikot esiintyvät klo 

19.00 – 20.00 Lappeen Marian kirkossa, 
Kirkkokatu 11 ja esityslistalla on perin-
teisten joululaulujen lisäksi myös nyky-
säveltäjien teoksia. Tapahtuman hinta 
15€.  Lisätiedot tapahtumasta

JOULURAUHAN JULISTUS
Perinteinen joulurauhan julistus pide-
tään 24.12. kaupungintalon edessä 
klo 12 alkaen. Tapahtuman musiikista 
vastaa Rakuunasoittokunta ja Kimpisen 
musiikkiluokkien kuoro. Joulurauhan 
julistaa kaupunginsihteeri Juha Will-
berg.

LEMI 100 VUOTTA
Lemin satavuotiseen taipaleeseen voi 
käydä tutustumassa 29.12. asti Lemin 
vanhassa pappilassa. Nähtävillä mm. 
valokuvia eri ajanjaksoilta, sota-ajan 
puhdetöitä, murresanakirja, käsityö-
puoti, Suomen hevonen 110v. ym. Näyt-
tely on avoinna klo 11.00 – 15.30 ja on 
maksuton.
Lisätietoja

OOTSIE NETIS?
11.1. klo 11.00 – 18.00 Uuku-
niemen kirjastolla ja 12.1. klo 10.00 
– 16.00 Saaren kirjastolla Parikkalassa 
PIRRe-projektin digineuvoja opastaa 
ihmisiä sähköiseen asiointiin sekä lait-
teiden, kuten tabletin ja älypuhelimen 
käyttöön. Paikalla on myös toimijoita 
paikallisista pankeista esittelemässä 
omia asiointimuotojaan ja neuvomassa 
netin käyttöä. Omaa laitetta ei ole 
pakko tuoda paikalle, sillä kirjaston oma 
laite on käytettävissä.
Lisätietoja

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Meillä on käytössämme kylien / 
asukas¬yhdistysten yhteystietorekisteri 
kunnittain ja käytämme rekisteriämme 
teille tiedottamiseen. Rekisterin ajan-
tasaisuus takaa sen, että saatte ajan-
tasaista tietoa maakunnallisesta/valta-
kunnallisesta kylä-toiminnasta sekä 
muiden maaseututoimijoiden toimin-
nasta. Rekisteristämme löytyvät kunkin 
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yhdistyksen puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan sekä sihteerin/rahaston-
hoitajan yhteystiedot.
Muistattehan ilmoittaa meille halli-
tuksenne/johtokuntanne kyseisten 
toimijoiden muutokset, koska tiedo-
tuksemme perustuu suurelta osin 
sähköiseen toimintaan. Ilmoittakaa 
muutokset kotisivuillamme olevalla 
lomakkeella tai sähköpostitse: ekkylat.
toimisto(at)taipalsaari.fi. 

VERKKOSIVUJEN PÄIVITYS
Etelä-Karjalan kylät ry on aloittanut 
omien kotisivujensa päivittämisen. 
Kylillä on mahdollista tilata kauttamme 
omien sivujensa uudistaminen. Verkko-
sivu-uudistuksen tavoitteena on tuoda 
verkkosivut nykypäivään, helpottaa 
sivujen päivittämistä ja ylläpitoa, sekä 
auttaa kyliä omien sivujensa uudista-
misessa ja ylläpidossa. Uudistusproses-
siin kuuluu myös uusien sivujen käyt-
töön liittyvä koulutustilaisuus ja Help 
Desk -tuki. Tiedotamme lisää asiasta 

prosessin edetessä ja verkkosivualus-
tojen valikoituessa. 

KYLIEN/ASUKASYHDISTYSTEN 
KOTISIVUT
Saitan alustalla olevien kotisivujenne 
ongelmatilanteissa laittakaa ongel-
masta tietoa osoitteeseen: kirjaamo(a)
ekarjala.fi ja saatte apua vastausvies-
tillä. Mikäli salasananne on unohtunut, 
käyttäkää ”salasana hukassa” -linkkiä, 
joka löytyy kirjautumissivun alareu-
nasta. Tällöin järjestelmä lähettää käyt-
täjälle uuden salasanan.

KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenterin löydät Etelä-Kar-
jalan maakuntaportaalista.
Käy lisäämässä oma tapahtumasi tästä. 

FACEBOOK JA TWITTER
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Faceboo-
kista ja Twitteristä. 
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan!

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 tapahtumi-
anne tai uutisianne kauttamme, toimit-
takaa julkaisuvalmis teksti linkkeineen 
meille kunkin kuukauden 10. päivään 
mennessä, niin julkaisemme sen 
kyseisen kuukauden puolivälissä ilmes-
tyvässä sähköisessä kyläkirjeessämme.

YHDISTYSINFON UUTISKIRJE
Yhdistysinfon uusimpaan uutiskirjee-
seen pääset tästä.

SYTYN UUTISKIRJE
Suomen Kylätoiminnan uutiskirjeeseen 
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