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ETELÄ-KARJALAN KYLÄAVUSTAJAT 
Oletko pulassa arjen askareissa? Kaipaavatko 
talkoolaiset apua? Ei hätää, kyläavustajat ovat 
valmiina auttamaan!   
 
Kyläavustajien sijaintikylät ja puhelinnumerot:  

 Innasennurkka - Kaljusenkylä, Rautjärvi, 
työtilaus puh. 046-890 5102 

 Kannuskoski, Luumäki, puh. 0400-254 798 

 Salosaari, Ruokolahti, puh. 045-197 2616 

 Simola-Vainikkala, Lappeenranta, puh. 
040-544 4501 

 Taipalsaaren kirkonkylä, puh. 041-
7499142 

 Virmutjoki, Ruokolahti, puh. 045-800 4657 
 
Lisää kyläavustajia on tulossa tuota pikaa mm. 
Lappeenrantaan, Rautjärvelle, Ruokolahdelle 
ja Taipalsaarelle. Kysy meiltä lisää tai kutsu 
rohkeasti kylään, niin järjestetään yhdessä 
teidän alueellenne kyläavustaja. Palkkaaminen 
on helppoa - me hoidamme paperin-
pyörityksen puolestanne! 

 
Ota yhteyttä Marja Jussila (045-276 9541) tai 
Minna Piutula (040-216 5342), sähköposti: 
etunimi.sukunimi(a)taipalsaari.fi. 
 

 

ETELÄ-KARJALAN AVOIMET KYLÄT 6.6.2015 
Kylien avoimet ovet –tapahtumaa on 
järjestetty useana vuonna onnistuneesti 
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Nyt 
toiminta laajenee koko Suomeen. 
Tapahtumapäivän tarkoituksena on näyttää 
maaseudun elinvoimaa ja tuoda esiin 
kylätoimintaa ja kyliä, joissa on hyvä asua, 
yrittää ja lomailla.  
 
Jokainen mukaan lähtevä kylä saa päättää, 
millaisen tapahtuman tai mitä toimintaa 
haluaa järjestää kesäkuisena lauantaipäivänä. 
Mahdollisuuksia on paljon, esim. 
kyläyhdistyksen myyjäiset tai kahvila, 
kirpputori, opastettu luontokierros, 
kanoottiretki, musiikkiesitykset, museokierros 
tai kylätanssit.  
 
Mitä haluatte omasta kylästänne kertoa ja 
näyttää ihmisille? Tapahtumat voivat sijoittua 
aamuun, päivään tai iltaan ja ne ovat 
pääasiassa maksuttomia.  
  
Päivää markkinoidaan valtakunnallisesti ja 
alueellisesti eli saatte markkinointiin apua!  

 
Ilmoittaudu mukaan Avoimet kylät -
tapahtumaan jo nyt tai kysy lisää: Terhi 
Ojanen, puh. 040-939 4099, 
terhi.ojanen(a)taipalsaari.fi.   

 
YHTEISTYÖLLÄ MARKKINOILLE 28.10.2014 
TAAVETISSA 
Mäntykoti (Patteritie 7) klo 9.00-16.45. 

Haluatko saada tuotteesi markkinoille? Etsitkö 
uusia ajatuksia markkinointiin ja yhteistyöhön? 
Kiinnostavatko osuuskunnat ja muu yhteistyö?   
Helsingin yliopiston Ruralia -instituutin 
hankkeet (Kaakkois-Suomen luomuvalmennus 
ja Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle) 
järjestävät koulutuksen tuottajille, jotka ovat  
kiinnostuneita yrityksensä markkinoinnin ja 
yhteistyön kehittämisestä. Myös tuottajien 
työtä tukevat henkilöt, neuvojat ja muut 
kiinnostuneet voivat osallistua. 
 
Hinta 50 euroa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
viimeistään 15.10.2014: 
luomu.fi/tapahtuma/yhteistyolla-markkinoille/ 
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VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN 
PERUSKURSSI LAPPEENRANNASSA 
28.10.2014 klo 17.30-21.00 
SPR:n Lappeenrannan osaston tiloissa 
(Raatimiehenkatu 20 D) . Kurssilla osallistuja 
saa kuvan Vapepan toiminnasta ja sen roolista 
osana virallista pelastustoimintaa. Kylät voivat 
halutessaan perustaa oman Vapepa-ryhmän. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 24.10.2014 
mennessä: Järjestäjä Vapepan Lpr:n 
paikallistoimikunta. 

 
SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUS 3.11. ja 
10.11.2014 LAPPEENRANNASSA 
Kaksipäiväinen koulutus Facebook-
markkinoinnin taktiikoista ja siitä, miten 
myyntiä kasvatetaan markkinoinnin avulla. 
Koulutus on suunnattu erityisesti luovien 
alojen toimijoille, joilla on vähän some-
kokemusta. Kouluttaja Marko Pyhäjärvi, 
koulutuspaikkana Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto.  
Järjestäjä: Kulttuurikutinaa –hanke. 
  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 28.10. 
mennessä Anne Tahvanainen, puh. 050 322 
6907, anne.p.tahvanainen(a)lut.fi 
 
 
 

 
SALPALINJA JA HISTORIAN 
TUOTTEISTAMINEN – SEMINAARI  13.11.2014  
järjestetään klo 17.30 Lemin Tapiolassa  

(Tapiolankatu 5). 

Järjestäjät Kulttuurikutinaa-hanke ja 

Salpapolku – vapaa-ajan ja yritystoiminnan 

reitti-hanke.  

Lisätiedot ja ilmoittautuminen  7.11. 

mennessä Anne Tahvanaiselle, puh. 050 322 

6907. anne.p.tahvanainen(a)lut.fi 

 
LAPPEENRANNAN ASUKASTOIMINNALLE 
DEMOKRATIAPALKINTO 
Asukkaiden Lappeenranta –toimintamallille 
myönnettiin valtakunnallinen demokratia-
palkinto. Opetusministeriön myöntämä 
palkinto jaettiin tänä vuonna neljälle 
lähidemokratiaa edistäneelle taholle. Onnea 
Lappeenranta ja Lappeenrannan innokkaat 
asukastoimijat!   
 
 
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!  
 
 
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE! 
Lähettäkää yhteystietomuutoksenne meille 
kotisivuillamme olevalla lomakkeella tai 
sähköpostitse (terhi.ojanen@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.      
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