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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

EKSOTEN LUENTOSARJA 
Eksote järjestää kevään 2018 aikana ker-
ran kuukaudessa luentosarjan Lappeen-
rannan Kehruuhuoneella, Kristiinankatu 
20. Ensimmäinen luento pidetään keski-
viikkona 17.1. klo 18.00 – 20.00 ja sen 
aiheena on Tekonivelleikkaus – tietoa 
potilaalle. Tilasuuteen mahtuu 150 hlö. 
Vapaa pääsy.
Lisätietoja

TIETOTEKNIIKKA ARJEN APUNA
Iso apu –palvelukeskuksessa järjeste-
tään 22.1. klo 12.30 – 14.00 maksuton 
ohjaustilaisuus ikäihmisille liittyen 
sähköisiin palveluihin, sosiaaliseen 
mediaan, laitteisiin (tietokone, tabletti 
tai matkapuhelin), tietoturvaan ja päivi-
tyksiin. ATK-vertaisohjaajana Keijo 
Suuronen. 

RAVITSEMUSTERAPEUTIN TIETOISKUT
Lehmuskodin juhlasalissa, Armilankatu 
33 Lappeenranta järjestetään 24.1. 
klo 16.00 – 17.00 luento Mitä syödä 

mailto:marja.jussila%40taipalsaari.fi%20?subject=
mailto:raija.suuronen%40netti.fi?subject=
https://www.teamviewer.com/fi/
mailto:ekkylat15%40gmail.com%20?subject=
mailto:ekkylat15%40gmail.com%20?subject=
mailto:%20ekkylat.toimisto%40taipalsaari.fi?subject=
http://tapahtumat.ekarjala.fi/tapahtuma/11762


Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 1/2018 

arkena? Ravitsemusterapeutti valottaa 
ruokatottumusten vaikutusta tervey-
teen ja tarjoaa vinkkejä terveelliseen 
ruokavalioon. Tapahtuma on maksuton 
ja kaikille avoin. 
Lisätietoja

VAPAAEHTOISTYÖLEIRI-ISÄNNÄKSI
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry etsii 
leiri-isäntiä vuodelle 2018. Isännäksi so-
peutuu hyvin järjestö tai organisaatio, 
muttei kuitenkaan kaupallinen yritys tai 
yksityishenkilö. Leirit kestävät yleensä 
pari viikkoa. KVT etsii ulkomaiset vapaa-
ehtoiset, kouluttaa kaksi ryhmänohjaa-
jana toimivaa leirinvetäjää sekä tukee 
leirin järjestäjää käytännön kysymyk-
sissä. Kansainvälisen vapaaehtoistyölei-
ritoiminnan tarkoitus on tukea yhteis-
kunnan monimuotoisuutta, arkipäivän 
rauhantyötä ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintaa. 
Lisätietoja leiristä
KVT

TIEDOTTEESTA UUTISEKSI –KURSSI
Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestää 
24.2.2018 klo 10.00 – 17.00 Tiedot-
teesta uutiseksi –lyhytkurssin, jossa 
paneudutaan uutismaisen tiedotteen 
rakenteeseen, tiedotussuunnitelmaan 
ja kirjoitusprosessiin. Lähiopetus pide-
tään kesäyliopiston koulutustilassa 
Koulukatu 11 (3.krs). Viimeinen ilmoit-
tautumispäivä on 11.2.2018.
Kurssin hinta- ja lisätiedot

NÄYTTELY ETELÄKARJALAISTEN 
NAISTEN ELÄMISTÄ
Naisten Ääni –hankkeen osana tuotettu, 
lappeenrantalaisten naisjärjestöjen ja 
naisten yhteistyönä kokoama kierto-
näyttely maakunnan naisten tarinoista 
on kevätkaudella nähtävillä maakunnan 
kirjastoissa. Tämän jälkeen näyttelyä 
voi lainata Etelä-Karjalan museosta ja se 
sopii pieneen tilaan esim. työpaikoille 
tai järjestöjen tilaisuuksiin. 
Naisten Ääni –hankkeen tarkoituksena 
tuoda esille naisten panosta Suomen 

satavuotisessa historiassa, sekä koota 
naisten elämäkertoja www.naistenaani.
fi -verkkosivulle. 
Näyttelyn tiedot 
Naisten Ääni -hanke

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 
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 
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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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