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APUA ATK-PULMIIN JA TOIMISTOTÖIHIN 
Onko sinulla tai yhdistyksellänne ongelmia 
tietokoneen käytössä, meneekö sormi suuhun 
vaikkapa jonkun ohjelman käytössä tai sen 
asentamisessa koneelle? Meillä on tarjolla nyt 
apua teille näihin pikku pulmiin!  
 
Uudelta kyläavustajamme Marja Liuskalta saat 
apua tietokonepulmiin soittamalla arkisin klo 
9:00 – klo 12:00 välisenä aikana. Marja tarjoaa 
puhelinneuvontaa ja tarvittaessa tulee myös 
paikan päälle ratkaisemaan ongelmanne. 
Kyläavustajamme työn tuntihinta on 10€/tunti 
ja minimilaskutusaika 2 tuntia.   
Tilaaja maksaa kyläavustajalle 
matkakorvauksen. Kyläavustajan työaika on 5 
tuntia/päivä. Ota Marjaan rohkeasti yhteyttä! 
Marja Liuska: puh. 040 487 1063 ja email: 
marja.liuska(a)taipalsaari.fi 
 
Jos yhdistyksellänne on toimistotehtäviä, 
joihin teidän on vaikea löytää apua, niin 
myöhemmin tämän kevään aikana meillä on 
myös tarjolla apua niihinkin tehtäviin. 

KYLÄAVUSTAJASTA APUA ARJEN ASKAREISIIN 
Onko kylätalonne pihatie pyryttänyt tukkoon 
vai tarvitseeko kylässänne asuvan ikäihmisen 
uuni lämmitystä?  Ei hätää, 
kyläavustajatoimintamme jatkuu viime vuoden 
malliin.  Palkatkaa asukkaidenne avuksi tai 
yhteisten tehtävien hoitoon kyläavustaja.  
Olemme tehneet palkkauksen teille 
vaivattomaksi, me teemme puolestanne 
kaiken paperin pyörityksen ja teille jää vain 
kyläavustajan yhteyshenkilön valitseminen.  
 
Työllistämislaki muuttui 1.1.2015 lukien 
euromääräisestä palkkatuesta 
prosenttiperusteiseen.  Lain uudet perusteet 
löydät kotisivuiltamme kuluvan viikon loppuun 
mennessä ja tulemme mielellämme 
kertomaan asiasta lisää, joten kutsukaa meitä 
kylään kertomaan lisää asiasta! Aikaa 
kyläavustajatoiminnan käynnistämiseen 
menee n. 1 – 2 kuukautta, joten kannattaa 
aloittaa suunnittelu hyvissä ajoin!  Etelä-
Karjalan Kylät ry:n kyläavustajan työstä ja 
kyläavustajatoiminnasta löytyy lisätietoa 
kotisivuiltamme, käy tutustumassa! 
 
Lisätietoja tai kutsu paikan päälle: 
projektipäällikkö Marja Jussila, 045 276 9541 
työvalmentaja Minna Piutula, 040 216 5342 
Sähköposti:etunimi.sukunimi@taipalsaari.fi 
 

ETELÄ-KARJALAN AVOIMET KYLÄT 6.6.2015  
Etelä-Karjala on mukana valtakunnallisessa 
Avoimet kylät -tapahtumassa 6.6.2015.   
Päivän 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 sen mukaan kuin 
haluatte omasta kylästänne kertoa ja näyttää, 
esim. kyläyhdistyksen myyjäiset tai kahvila, 
kirpputori, opastettu luontokierros, 
kanoottiretki, musiikkiesitykset, museokierros 
tai kylätanssit. Kyläkohtaiset tapahtumat 
voivat sijoittua aamuun, päivään tai iltaan ja 
ne ovat pääasiassa maksuttomia.  
 
Päivään osallistuvaa kylää markkinoidaan 
valtakunnallisesti. Osallistuva kylä saa 
runsaasti tapahtumiinsa markkinointiapua, 
päivän tapahtumia markkinoidaan myös 
valtakunnallisesti.  Avoimet kylät -tapahtuman 
maakunnallisena ”kokoon juoksijana” toimii 
Etelä-Karjalan Kylät ry.  
 

Lisätietoja ja mukaan ilmoittautuminen: 
Terhi Ojanen, puh.  040 939 4099, 
terhi.ojanen(a)taipalsaari.fi.  
 

http://kylat.ekarjala.fi/


Etelä-Karjalan Kylät ry Kyläkirje 1/2015 

 
 

Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari | http://kylat.ekarjala.fi 
Kyläasiamies Terhi Ojanen, 040 939 4099 

Projektipäällikkö Marja Jussila, 045 276 9541, Työvalmentaja Minna Piutula, 040-216 5342 (Kyläavuksi -hanke) 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@taipalsaari.fi 

 
ENSIAPUKOULUTUSTA OMAISHOITAJILLE 
Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 
hyvinvointiryhmissä järjestetään tammikuussa 
hätäensiapukoulutusta omaishoitajille 
(yhdistyksen jäsenyys tai omaishoito eivät 
pakollisia vaatimuksia). 2-3 tuntinen koulutus 
on omaishoitajalle maksuton (osallistua voi 
oman tilanteen mukaan myös vähemmän 
aikaa).  
 
Koulutusten aikataulu: 

 Rautjärvi ke 7.1. klo 14 

 Lranta, Lauritsala to 8.1. klo 13 

 Lranta, ”ryhmä 1”: ma 12.1. klo 13  

 Luumäki ti 13.1. klo 10.30  

 Ruokolahti ke 14.1. klo 13  

 Savitaipale to 15.1. klo 10  

 Lranta, ent. omaishoitajat ma 19.1. klo 13  

 Parikkala ma 19.1. klo 14  

 Taipalsaari ti 20.1. klo 13 

 Joutseno ke 21.1. klo 13 

 Lemi ti 27.1. klo 12.30  

 Imatra to 29.1.2014 
 

Koulutustilaisuuksissa on kahvitarjoilu. 
Tiedustelut: Projektityöntekijä Erja Koskimäki, 
puh. 040 842 4440, Etelä-Karjalan 
Omaishoitajat ja Läheiset ry  
 
Tutustu esitteeseen tästä 
 

TURVALLISET JA ELINVOIMAISET KYLÄT 
Osana sisäisen turvallisuuden ohjelmaa 
sisäministeriö (sisäasianministeriön julkaisu 
30/2014), muut viranomaiset ja kylätoimijat 
ovat koonneet vinkkejä kylien turvallisuuden 
kehittämiseksi oppaaseen, jossa käydään läpi, 
kuinka kyläturvallisuutta voidaan kehittää 
yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja 
vapaaehtoiskentän kanssa. Tutustu oppaaseen 
tästä 
 

KYLÄHULLUN METSÄSTYS ON KÄYNNISSÄ 
Nyt etsitään seuraavaa valtakunnallisen 
kylähullua! Virallinen Kylähullu toimii 
suomalaisen kylätoiminnan tiennäyttäjänä, 
tulevaisuuden väkevänä visioijana. Haussa on 
henkilö, joka ennakkoluulottomasti, vahvalla 
tahtotilalla ja itsensä peliin laittaneena on 
aikaansaanut merkittävää sekä konkreettista 
jälkeä. Haku on käynnissä 16.1.–16.4.2015 ja 
valtakunnan XIII virallinen kylähullu 
kruunataan juhlallisin menoin Haapajärvellä 
Kuusaan kylätalo Eurolassa to 9.7.2015. 
Lisätietoja & hakuohjeet löytyvät täältä 
 
KYLIEN/ASUKASYHDISTYKSIEN KOTISIVUT 
Muistattehan, että kotisivujenne teknisen 
alustan tuottaja vaihtui Tietomaakunta 
eKarjalasta (toiminta lakkaa) Saitaksi 1.1.2015 
lähtien. Kotisivujenne ongelmatilanteista 
voitte ilmoittaa Etelä-Karjalan Liitolle 
osoitteella: kirjaamo@ekliitto.fi. Tarvittaessa 

neuvonta- ja koulutuspalveluita voi tilata 
erillisveloituksella, maakuntaportaali eKarjala 
säilyy edelleen.  
  
KYLIEN OMA TAPAHTUMAKALENTERI  
löytyy Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.  
Käykää lisäämässä omat tapahtumanne tästä  
 
FACEBOOK 
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy facebookista.  
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan! 
https://www.facebook.com/ekkylat 
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