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SIIRRYMME JOULUN ODOTUKSEEN 
Tämä sähköinen kyläkirje on marras- ja 
joulukuun yhteinen, koska toimistomme on 
suljettu joulukuun ajan.  
 
 

Toivotamme kaikille 

lukijoillemme hyvää ja 

lämpöistä Joulua ja 

tapahtumarikasta ensi 

Vuotta! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOULUN TAIKA -RETKI LOVIISAN WANHAN 
AJAN JOULUKOTEIHIN LA 7.12.2013  
Lähde tutustumaan Loviisan jouluasuisiin 
puutalokoteihin, jotka avaavat ovensa 
yleisölle!  Matkan varrella tutustutaan käsityö-
lähiruoka- ja matkailuhankkeisiin Kouvolassa ja 
Elimäellä. Pysähdyskohteina ovat Taito 
Kymenlaakson Shop Kouvolassa ja Mustilan 
viini Elimäellä. Loviisassa on Wanhan ajan 
joulukotien lisäksi Österstjernan -hallin ja 
Laivasillan perinteiset joulumarkkinat. 

Retken hinta on 35 € (sisältää matkan, 
aamupäiväkahvit sekä yritys- ja 
hankekohteiden esittelyt). Lähtö 
Lappeenrannasta klo 8:00 Prisman 
parkkipaikka (8:30 Taavetti) ja paluu n. 19:00.  

Retkelle ovat tervetulleita kaikki, ota ystävä 
mukaan!  

Tutustu retken ohjelmaan www.lansi-
saimaa.eu.  Ilmoittaudu mukaan viimeistään 
to 28.11.2013: terhi.ojanen@saunalahti.fi tai 
044-3378457.  

Retken järjestäjä: Länsi-Saimaan 
kehittämisyhdistys ry/ Onni muuttaa Länsi-
Saimaalle – kyläsuunnitelmat käyttöön -hanke  
 
   
 

 
LUOVA ETELÄ-KARJALA -JOULUTORI FAMILY 
CENTERISSÄ  11.12 - 12.12. klo 12:00 – 19:00 
Luova Etelä-Karjala -joulutorilta löydät 
paikallisten ammattilaisten käsitöitä, koruja, 
taidetta, sisustustuotteita, lahjatavaroita ja 
palveluita.   Myyntipisteet sijaitsevat 
ostoskeskuksen käytävillä. Tapahtumassa 
tunnelmaa luo Imatra-syndrooma 
improvisaatioteatteri.  
 
Joulutorin järjestää Lappeenrannan teknisen 
yliopiston Etelä-Karjala-instituutin 
Kulttuurikutinaa -hanke. Tutustu joulutoriin ja 
sen myyjiin: www.lut.fi/etela-karjala 
instituutti/hankkeet/kulttuurikutinaa 
 
Lisätietoa tapahtumasta: Heini Kähkönen, 
heini.kahkonen@lut.fi, puh. 040 6843963 
 
LUOVA TEKIJÄ JA TALOUS -KOULUTUSPÄIVÄ 
LAPPEENRANNASSA ti 10.12.2013 KLO 9 – 15  
Lappeenrannan Kasinolla (Ainonkatu 10) 
järjestettävään vastikkeettomaan 
koulutukseen ovat kaikki tervetulleita.  
Koulutuksessa käydään läpi yrityksen 
talouden hallintaa ja annetaan käytännön 
työkaluja päivittäiseen tekemiseen.  
Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen 
12,60€ seisovasta lounaspöydästä. 
 
Ilmoittaudu mukaan 2.12.2013 mennessä: 
heini.kahkonen@lut.fi , puh. 040 684 3963  

http://www.visitloviisa.fi/fi/koe/wanhanajanjoulukoditloviisassa
http://www.visitloviisa.fi/fi/koe/wanhanajanjoulukoditloviisassa
http://www.lansi-saimaa.eu/
http://www.lansi-saimaa.eu/
mailto:terhi.ojanen@saunalahti.fi
http://www.lut.fi/etela-karjala%20instituutti/hankkeet/kulttuurikutinaa
http://www.lut.fi/etela-karjala%20instituutti/hankkeet/kulttuurikutinaa
mailto:heini.kahkonen@lut.fi
mailto:heini.kahkonen@lut.fi


Etelä-Karjalan Kylät ry Kyläkirje 11 - 12/2013 

 
Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari | http://kylat.ekarjala.fi 

                                         Marja Jussila, 045 276 9541, marja.jussila(a)taipalsaari.fi 
Muistathan ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista 

 
KULTTUURIN MATKAILULLISEN 
TUOTTEISTAMISEN VALTIONAVUSTUS  
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on haettavana 
avustus taiteen ja kulttuurin toimijoiden 
kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin.  
Avustuksella toteutetaan hallitusohjelman 
tavoitetta edistää kulttuuriyrittäjyyttä ja 
luovien alojen työpaikkojen syntymistä sekä 
kulttuurivientiä. Avustuksella edistetään myös 
kansallisen kulttuurimatkailun 
toimintakehyksen ja verkostomaisen 
yhteistyön rakentamista, jonka käytännön 
toiminnoista vastaa kansallinen 
kulttuurimatkailun katto-ohjelma, Culture 
Finland (CF), http://www.mek.fi/tuoteteemat-
ja-tyokalut/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-
culture-finland/.  
 
Taiteen ja kulttuurin aloilla toimivien 
organisaatioiden on mahdollista hakea tukea 
Culture Finland -ohjelman 
alueverkostotoimintaan.  
 
Hankesuunnitelmassa tulee selkeästi käydä 
ilmi alueverkostotoiminnan tavoite, joka on 
määritelty alueellisista ja toiminnallisista 
lähtökohdista. Toiminnan tulee tukea 
kansallisia kulttuurimatkailun 
kehittämistavoitteita ja edistää 
kulttuuripolitiikan vaikuttavuustavoitteiden 
saavuttamista. Hakuaika päättyy 31.1.2014.  
 

 
Hakulomakkeet ja avustuksen ehdot: 
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuu
ripolitiikka/avustukset/Avustus_kulttuurin_ma
tkailulliseen_tuotteistamiseen 
 
MAASEUTUVAIKUTUKSET KUNTALIITOKSISSA 
Suomen Kylätoiminta ry on ottanut kantaa 
siihen, miten kuntauudistus vaikuttaa 
maaseudun kehittymiseen. Tutustu 
kannanottoon: 
http://www.kylatoiminta.fi/uutiset/49/Maase
utuvaikutukset-arvioitava-kuntaliitoksissa.html 
 
KAAKKOIS-SUOMEN INNOVAATIOLEIRI 
Viime viikon innovaatioleirillä Lappeenrannan 
Marjolassa Saimaan äärellä rikottiin rajoja ja 
lämmiteltiin ajatuksia ja ideoita rajan 
läheisyyden mahdollisuuksista.    Tutustu leirin 
yhteenvetoon ja tunnelmiin: 
http://innovaatioleirit.blogspot.fi/search/label
/Kaakkois-Suomi 
 
 
KYLIEN OMA TAPAHTUMAKALENTERI  
löytyy Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.  
Käykää lisäämässä omat tapahtumanne. 
(tapahtumakalenteri) 
 
 
 
 
 

 
FACEBOOK 
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy facebookista.  
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan! Löydät 
meidät täältä!  
 
TUTUSTU MYÖS: 

 www.yhdistysinfo.fi  

 www.hyvis.fi 
 
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE! 
 Lähettäkää yhteystietomuutoksenne meille 
kotisivuillamme olevalla lomakkeella tai 
sähköpostitse (marja.jussila@taipalsaari.fi) 
  
 
ILMOITA UUTISIA JA TAPAHTUMIA  
Julkaisemme tässä kerran kuukaudessa 
ilmestyvässä sähköisessä kyläkirjeessä myös 
muiden toimijoiden uutisia ja tapahtumia.   
 
Uutisen tai tapahtuman tulee olla meillä 
sähköisesti viimeistään kuukauden 10. päivä, 
jotta se ehtii 15. päivä julkaistavaan 
sähköiseen kirjeeseen.      
 
 

http://www.mek.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/
http://www.mek.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/
http://www.mek.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_kulttuurin_matkailulliseen_tuotteistamiseen
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_kulttuurin_matkailulliseen_tuotteistamiseen
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_kulttuurin_matkailulliseen_tuotteistamiseen
http://www.kylatoiminta.fi/uutiset/49/Maaseutuvaikutukset-arvioitava-kuntaliitoksissa.html
http://www.kylatoiminta.fi/uutiset/49/Maaseutuvaikutukset-arvioitava-kuntaliitoksissa.html
http://innovaatioleirit.blogspot.fi/search/label/Kaakkois-Suomi
http://innovaatioleirit.blogspot.fi/search/label/Kaakkois-Suomi
http://www.ekarjala.fi/
http://tapahtumat.ekarjala.fi/?task=search&language=1&Category=23
http://www.facebook.com/pages/Etel%C3%A4-Karjalan-kyl%C3%A4t-ry/112862398788062
http://www.facebook.com/pages/Etel%C3%A4-Karjalan-kyl%C3%A4t-ry/112862398788062
http://www.yhdistysinfo.fi/
http://www.hyvis.fi/
http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/jasenyys/

