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KYLÄAVUSTAJATOIMINTA 
Kuka lämmittää tulevilla pakkasilla kylätalonne 
uunit, entä kolaa sen pihatien tai kylän 
asukkaan pihatien, kun omat voimat eivät 
riitä? Ei hätää, kyläavustaja on näihin tehtäviin 
kuin luotu. Päättäkää palkata asukkaidensa 
avuksi arjen askareisiin tai kylän yhteisiin 
töihin kyläavustaja ja me teemme puolestanne 
kaiken paperibyrokratian, valitsette vain 
keskuudestanne kyläavustajan yhteyshenkilön, 
eikö olekin vaivatonta teille?!  
 
Hyvä keino selvittää oman kylän tai läheisten 
kylien yhteinen palvelutarve, on tehdä 
etukäteiskysely palvelutarpeesta. Koska näin 
loppuvuodesta järjestetään liki jokaisessa 
kylässä jokin isompi ihmisiä liikuttava 
tapahtuma (itsenäisyyspäivän juhlat, 
joulumyyjäiset, kauneimmat joululaulut, 
joulujuhlat, uuden vuoden vastaanottajaiset 
jne), niin niissä on oiva mahdollisuus tehdä 
etukäteiskysely kyläavustajan palvelutarpeesta  
meidän valmiilla lomakkeella, jonka voitte 
tulostaa käyttöönne tästä: 

 
 
..\..\..\Kyläavuksi\Kylienlomakkeet\Etukäteisp
alvelutarvekysely.doc. Voitte myös pyytää 
meitä lähettämään sen teille sähköpostilla.    
 
Kyläavustajatoiminnan käynnistäminen kestää 
yleensä päätöksestä noin 1 – 2 kuukautta ja 
näin loppuvuodesta lukuisat pyhät ja lomat 
lisäävät palkkauksen käsittelyaikaa, joten jos 
kyläavustajaa tarvitaan talven tullessa, niin nyt 
on aika toimia! 
 
Jatkamme edelleen Kyläavustajatoiminnan 
keskustelu- ja tiedotusiltoja ja seuraavat illat 
järjestetään Savitaipaleella ja Luumäellä: 
 

 Ti 18.11.2014 klo 18:oo Savitaipaleen 
kylien ilta, Savitaipaleen kunnantalo 
(Kirkkotie 6) 

 Ke 3.12.2014 klo 18:oo Luumäen kylien 
ilta, Toukola Jurvala (Suoanttilantie 2) 

 
Kyläavustaja-asiassa ota rohkeasti yhteyttä 
meihin: Marja Jussila (045-2769541) tai Minna 
Piutula (040-2165342), sähköposti: 
etunimi.sukunimi(a)taipalsaari.fi 
 
EKSOTEN JA JÄRJESTÖJEN TAPAAMINEN 
Eksote kutsuu eteläkarjalaiset järjestöt 
vuosittaiseen yhteiseen tapaamiseen ke 
19.11.2014 klo 17:00 -20:00. Eksoten toimitalo 
Ruorin auditorioon Lappeenrantaan.    

 
 
Tapaamisen kahvitarjoilu ja tutustuminen eri 
toimijoiden esittelypisteisiin on Klo 16:00 – 
17:00. Mikäli haluatte esitellä järjestönne 
toimintaa, varaa paikka: Tuula Partanen, 044 – 
7914 833 tai tuula.partanen@eksote.fi).  
 
Tapaamisen ohjelma: 
17:00 - 17:15: Tilaisuuden avaus 
Tuula Partanen, Eksote 
17:15 - 17:35: Omaishoidon tutkimustulokset  
Erja Koskimies, EK omaiset ja läheiset ry 
17:35 - 17:55: Kyläavustajatoiminta 
Marja Jussila ja Minna Piutula, Etelä-Karjalan 
Kylät ry 
17:55 - 18:20: Mitä uuttaaHyvis.fi 
Marjukka Ervelius ja vertaisohjaajat 
18.30 - 18.45: Martoissa arjen mahdollisuus 
Tuija Valjakka, Etelä-Karjalan Martat 
18.45 - 19.00: Varhainen tuki lapsiperheille 
Christa Carpela, MLL 
19.00 - 19.45 Vuoropuhelu yhteistyöstä 
19.45 - 20.00 Tilaisuuden päätös 
Tapahtuma on kaikille avoin ja tilaisuudessa 
kahvitarjoilu! 
 
RADIO SUOMI ETSII MAASEUTUOSAAJIA 
Radio Suomi etsii maaseudun osaajia ensi 
kesän Kylillä -sarjaan. Millaisia maaseudun 
osaajia sinä tiedät? Ilmianna kiinnostava kylä, 
oivallinen henkilö tai innostava puuha!  
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Toimittaja Päivi Leino paljastaa, miten maalla 
nykyisin eletään.  
 
Lähetä vinkkisi sarjan tekijän sähköpostiin 
paivi.leino(a)yle.fi Etelä-Karjalan kylistä 
sarjassa on esiintynyt Jänkäsalo viime vuonna. 
Ohjelmia voit käydä kuuntelemassa Yle 
areenassa. 
 
TIETOMAAKUNTA EKARJALA:N TOIMINTA 
PÄÄTTYY 
Tietomaakunta eKarjala Oy:n toiminta päättyy 
ja kyläyhdistysten www –sivustojen teknisen 
alustan tuottaja vaihtuu 1.1.2015 alkaen – 
tästä eteenpäin sivustojen pääkäyttäjät voivat 
ongelmatilanteissa olla yhteydessä Etelä-
Karjalan liittoon.  
 
Sivustojen teknisen ylläpidon kustannuksista 
vastaa päätöstensä mukaisesti se kunta 
/kaupunki, jonka alueella kyläyhdistys toimii. 
Pääkäyttäjien Wordpress –työkalussa 
havaituista ongelmatilanteista voi ilmoittaa 
osoitteeseen kirjaamo@ekliitto.fi – 
tarvittaessa neuvonta- ja koulutuspalveluita 
voi tilata erillisveloituksella.  
 
Maakuntaportaali eKarjala säilyy edelleen ja 
Etelä-Karjalan liitto kehittää sitä jatkossa – 
myös kylien kotisivulistaus tulee olemaan 
portaalissa kuten tähänkin asti. 
 

 
INNOMARKKINAT 18.11.2014 HELSINGISSÄ 
Innomarkkinat on kaikille avoin 
kohtaamispaikka. Tässä kylässä ei ole 
salaisuuksia. Markkinoilla jaetaan tarinoita 
hyvinvointi- ja terveysalan kehittämisestä. 
Markkinoille on vapaa pääsy. Innomarkkinat 
toteutetaan joukkoistamisen periaatteella - 
yhdessä tehden ja kokeillen.  
 
Ideointi ja suunnittelu tapahtuvat kaikille 
avoimessa verkostossa. Tapahtuman järjestää 
Innokylä, joka on hyvinvointi- ja terveysalan 
kehittäjien, ammattilaisten ja muiden 
toimijoiden avoin innovaatioyhteisö. Tutustu 
ohjelmaan ja ilmoittaudu: 
https://www.innokyla.fi/innomarkkinat  
 
TYÖLLISTY OSUUSKUNTAYRITTÄJÄNÄ INFO 
Luumäen kunta ja Etelä-Karjalan kuntakokeilu 

järjestävät osuuskuntayrittäjyydestä 

infotilaisuuden 3.12.2014 klo 12 -16 Taavetin 

Mäntykodilla (Patteritie 7). Lisätietoa ja 

ilmoittautuminen 27.11.2014 mennessä Vesa 

Punkka p. 040 712 3735, 

vesa.punkka@luumaki.fi . 

ETELÄ-KARJALAAN YHDISTYSTEN VERKOSTO 
Etelä-Karjalaan ollaan perustamassa 
yhdistysten yhteistyöyhdistystä, joka 
mahdollistaa yhdistysten monipuolisen 
osaamisen ja tietotaidon paremman  

 
hyödyntämisen sekä lisää yhdistyskentän 
vaikutusmahdollisuuksia. Tulevaan 
yhdistykseen voivat liittyä kaikki 
eteläkarjalaiset yhdistykset ja järjestöt.  
 
Yhdistysverkoston askeleiden edistymistä 
jatketaan (mm. RAY:n avustuksen valmistelu). 
kaikille avoimilla jouluglögeillä ti 9.12.2014 klo 
15:00 – 17:00 Lappeenrannan 
kaupungintalolle. Ilmoittautuminen mukaan 
28.11.2014 mennessä Heini Maijaselle 
Socomiin puh. 050 434 2443 tai sähköpostilla 
heini.maijanen@socom.fi. Lisätietoa: Osmo 

Juvonen (Lpr Sydänyhdistys ry) p. 045-
2746274 tai osmo.k.juvonen@gmail.com  tai 
Heini Maijanen, Socomin MontEri-hanke, p. 
050 434 2443, heini.maijanen@socom.fi  
 
ARVIOINTI JOHTAMISEN TUKENA 
Soste (Suomen sosiaali- ja terveys ry) järjestää 
yhdistysten luottamushenkilöille tarkoitetun 
Arviointi johtamisen tukena verkkoluennon 
26.11.2014 klo 16:50 – 17:50. Halutessasi voit 
mennä kuuntelemaanluentoa myös paikan 
päälle OK-opintokeskukseen, Paasivuorenkatu 
2 A 2, 4. krs., Helsinki (entisen Sokoksen 
tavaratalon takapuolelta sisään).   

Ilmoittaudu paikan päälle 24.11. mennessä: 
riitta.ikonen@soste.fi Verkko-osoite, josta voit 
seurata luentoa netin kautta: 
http://videonet.fi/soste/20141126/  
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ELINVOIMAA PIENILLE JÄRJESTÖILLE  
yhteinen tapaaminen Helsingissä 9.12.2014 
klo 8:30 – 12:00 pienten järjestöjen yhteisen 
tapaamisen OK-opintokeskuksessa     
(Paasivuorenkatu 2 A 2). Lisätietoa ja 
ilmoittautuminen:http://www.soste.fi/tapahtu
mat/koulutus-ja-
tapahtumakalenteri/elinvoimaa-pienille-
jarjestoille-helsinki.html  
 
SISÄMINISTERIÖN SISÄINEN TURVALLISUUS   
Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden 
ohjelman julkaisee säännöllisin väliajoin 
uutiskirjettä (kirjeen voi tilata sähköisenä: 
sisainenturvallisuus@intermin.fi.)  
 
Ohjelmassa on tehty raportti järjestöjen 
osallistumisesta arjen turvaamiseen ”Arjen 
turvaajat” -raporttiin voit tutustua: 
http://www.intermin.fi/julkaisu/272014 .   
 
Seuraava valtakunnallinen 
turvallisuusseminaari  ”Parempi ei aina vaadi 
rahaa” pidetään Espoon Dipolissa 28-
29.1.2015.  Seminaarin ohjelma ja 
ilmoittautuminen: 
http://www.intermin.fi/download/56256_Kuts
u_ja_ohjelma_Espoo_2015_jaettu_24_10.pdf?
ac45ab2a98bdd188  
 
 
 

 
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.      
 
Seuraava sähköinen kyläkirje ilmestyy 
15.12.2014. 
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