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APUA ATK- JA KONEONGELMIIN 
Etelä-Karjalan Kylät ry:n omat kyläavustajat 
tarjoavat apua atk- ja koneongelmissa. 
Kyläavustaja Marja Liuskan lisäksi 1.4.2015 
aloittaa neuvontapalvelun kyläavustaja Jesse 
Ahonen Lappeenranta – Länsi-Saimaa alueella.  
 
Kyläavustajamme Marja ja Jesse tarjoavat 
puhelinneuvontaa ja tulevat tarvittaessa myös 
paikanpäälle ratkaisemaan ongelmanne. 
 
Marjan toiminta-alue on Imatra – kärkikunnat 
ja Jessen Lappeenranta – Länsi-Saimaa. 
Ongelmatilanteissa tavoitat avustajamme 
arkisin klo 9:00 – 12:00. 
 
Kyläavustajien yhteystiedot:   
Imatra – Kärkikunnat alue:  
Marja Liuska 040 487 1063, 
marja.liuska@taipalsaari.fi 
 
Lappeenranta – Länsi-Saimaan alue:  
Jesse Ahonen, 040 4871 209, 
jesse.ahonen@taipalsaari.fi 

Kyläavustajapalvelumme hinnasto: 
- puhelinneuvonta on maksuton 
- neuvonta paikan päällä 10 €/tunti (minimi 

2 tuntia) ja matkakulukorvaus 
 

KYLÄAVUSTAJASTA APUA ARJEN ASKAREISIIN 
Nyt viimeistään on aika ryhtyä hankkimaan 
omalle kylälle tai asuinalueelle kyläavustajaa, 
joka voi auttaa kevättöissä sekä sisällä että 
ulkona, toteuttaa kylätapahtumia jne.  
Kyläavustaja on oiva apu ei-ammattitaitoa 
vaativissa arjen pienissä askareissa ja 
asutusalueiden yhteisissä tehtävissä. Olemme 
tehneet kyläavustajan palkkauksen 
vaivattomaksi, koska hoidamme puolestanne 
kaiken paperin pyörityksen ja 
kyläyhdistykselle/asukasyhdistykselle jää vain 
kyläavustajan yhteyshenkilön valitseminen.  
 
Aikaa kyläavustajatoiminnan käynnistämiseen 
menee n. 1 – 2 kuukautta, joten kannattaa 
aloittaa suunnittelu hyvissä ajoin! Kysy meiltä 
tai kutsu kertomaan lisää! 
 
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Marja Jussila, 045 276 9541, 
Työvalmentaja Minna Piutula, 040 216 5342 
Sähköposti:etunimi.sukunimi@taipalsaari.fi 
 
 

 

KESÄDUUNI NUORELLE OP:N PIIKKIIN 
Hyvä yhdistysaktiivi, hae nyt yhdistyksellesi 
lahjoitusta ja tarjoa Kesäduuni nuorelle OP 
Etelä-Karjalan piikkiin! 
 
OP Etelä-Karjala haluaa olla mukana 
edesauttamassa nuorten työllistymistä ja 
hyvinvointia maakunnassamme. Jotta tämä 
tärkeä asia voisi toteutua käytännössä, olemme 
käynnistäneet Kesäduuni-hankkeen, jolla 
voidaan tarjota 50 nuorelle kesätöitä.   
 
Pankin toimialueella (Imatra, Joutseno, 
Lappeenranta, Ruokolahti lähiympäristöineen, 
Taipalsaari, Ylämaa) lasten, nuorten ja 
vanhusten parissa toimivat yhdistykset voivat 
hakea lahjoitusta, jonka avulla yhdistys voi 
palkata 15 - 17-vuotiaan eteläkarjalaisen 
nuoren kesätöihin kahdeksi viikoksi pankin 
piikkiin. Pankki lahjoittaa yhdistykselle nuoren 
palkan, 400 euroa/nuori. Yhdistys hoitaa 
käytännön palkanmaksun, lakisääteiset kulut, 
nuorten haastattelut ja valinnat.  
 
Lahjoitushakemus on jätettävä OP:lle 
viimeistään 27.3.2015.  Tarkemmat lisätiedot ja 
yhdistyksen hakulomake löytyvät 
verkkosivultamme op.fi/etela-karjala.  
 
Lisätietoja Kesäduunista voi kysyä myös 
viestintäpäällikkö Anna-Leena Kaarnalta, puh. 
010 258 5812, anna-leena.kaarna@op.fi. 

http://kylat.ekarjala.fi/
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ETELÄ-KARJALAN AVOIMET KYLÄT 6.6.2015  
Vielä ehditte ilmoittautua valtakunnalliseen 
Avoimet kylät -tapahtumaan 6.6.2015! 
Jokainen mukaan lähtevä kylä järjestää omalla 
kylällä sellaisen tapahtuman kuin itse haluaa.  

Tapahtuma voi olla mitä vain: kylätori, tanssit, 
patikkaretki laavulle tai vaikka ohjattua 
liikuntaa. Pääasia on, että se on kylännäköinen 
ja avoinna kaikille. Tällä hetkellä 
ilmoittautuneita kyliä on yli 20 ja kylillä on 
ohjelmassa mm. laser-ammuntaa, kotieläimiin 
tutustumista, kylätoria ja rantasaunaa.  

Etelä-Karjalan Kylät vastaa tapahtuman 
maakunnallisesta tiedottamisesta, esitteistä ja 
nettisivuista, valtakunnallisessa 
markkinoinnissa saamme apua Suomen 
kylätoiminta ry:ltä.  

Etelä-Karjalan Kylät ry järjestää tapahtuman 
yhteistyössä maakunnan Leader-ryhmien 
kanssa (Etelä-Karjalan Kärki-Leader ja Leader 
Länsi-Saimaa). joten voit olla yhteydessä myös 
Kärki-Leaderin Markku-Pekka Antikaiseen, puh. 
050 351  8990 ja Leader Länsi-Saimaan Tiina 
Sirppiniemeen, puh. 045 135 2804. 

Käy tutustumassa ja tykkäämässä Etelä-
Karjalan Avoimet kylät - tapahtuman facebook-
sivuihin. Siellä ilmoitamme mukaan lähtevät 
kylät ja niiden tapahtumia. Myöhemmin kyliä 

markkinoidaan myös omilla nettisivuilla. 
Tutustu tapahtuman esitteeseen tästä. 

Kylät, ilmoittautukaa mukaan viimeistään 
20.3.2015! Tapahtuman sisältöä ja aikataulua 
voi tarkentaa vielä myöhemmin.  
 
Tapahtumatiedustelut: 
terhi.ojanen@taipalsaari.fi, puh. 040 939 4099. 
 

KÄDENTAITOMESSUT 11.4.2015 
Messumatka Kädentaitomessuille lauantaina 
11.4.2015. Lähtö Lappeenrannan 
matkakeskuksesta klo 8.00 ja paluu n. klo 
20.00. Menomatkalla pysähdytään kahville 
Villähteen Nuorisoseuratalolla Pyrylässä. 
Kuulemme myös talon korjaushankkeesta ja 
nuorisoseuran toiminnasta. 

Matkan hinta on 40 € (kootaan linja-autossa). 
Hintaan sisältyy matka, kahvi ja pääsylippu. 
Samalla lipulla voi tutustua myös 
Lapsimessuihin, Model Expo (pienoismallit) ja 
PetExpo (lemmikit) sekä OutletExpo  
-näyttelyihin. 

Ilmoittautuminen 6.4. mennessä puh. 050 467 
0705 tai terttu.a.kivinen@gmail.com 
 

KYLÄPÄÄLLIKKÖTAPAAMISET 
Etelä-Karjalan Kylät ry aloittaa tänä keväänä 
yhteiset kyläpäällikkötapaamiset.  Tämän 
kevään tapaamisissa saatte informaatiota 

Kyläavustajatoiminnastamme, maakunnallisen 
kyläohjelman Myö Yhes Tälviisii 2015 – 2020 
sisällöstä sekä Leader-rahoituksesta, jonka 
haku avautuu vielä tänä keväänä.  Kannattaa 
tulla kuulemaan informaatiota näistä kylien 
elämää läheisesti koskettavista ajankohtaisista 
asioista.  
 
Tapaamisten kalenteri: 
Ma 13.4.2015 klo 18:00 Imatra – Kärkikuntien 
tapaaminen Simpeleellä Kahvila Lounaskulman 
Siika-kabinetissa (Roihankatu 12). 
 
Ti 14.4.2015 klo 18:00 Lappeenranta – Länsi-
Saimaan tapaaminen Lappeenrannassa 
Tapavainolan seurojentalolla (Myllytie 44). 
 

KYLÄKYSELY 2015 
Kyläläisillä ja asukkailla on mahdollisuus 
vaikuttaa maakunnallisen kyläohjelman Myö 
Yhes Tälviisii 2015 -2020 sisältöön sekä 
maakunnallisen kylätoiminnan kehittämiseen 
vastaamalla Kyläkysely 2015 -tutkimukseen, 
jolla kartoitamme tänä keväänä asukkaiden 
tarpeita, kehittämisideoita ja toiveita. 
 
Kyläkysely 2015 lähetetään osoiterekisterimme 
yli 650 sähköpostisoitteeseen tämän viikon 
loppupuolella, joten tarkkaile sähköpostiasi.  
Sähköpostissa on linkki, josta kyselyyn pääsee.  
 

http://kylat.ekarjala.fi/
http://www.facebook.com/avoimetkylatekk
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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. 
 

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE! 
Meillä on käytössämme 
kylien/asukasyhdistysten yhteystietorekisteri 
kunnittain ja käytämme rekisteriämme teille 
tiedottamiseen, joten sen ajantasaisuus takaa 
sen, että saatte ajantasaista tietoa 
maakunnallisesta/valtakunnallisesta 
kylätoiminnasta sekä muiden 
maaseututoimijoiden toiminnasta. 

Rekisteristämme löytyvät kunkin yhdistyksen 
pj:n, vpj:n, sihteerin/rahastonhoitajan 
yhteystiedot. On tärkeää, että muistatte 
ilmoittaa meille hallituksenne/johtokuntanne 
kyseisten toimijoiden muutokset. 

Koska tiedotuksemme perustuu suurelta osin 
sähköiseen toimintaan, on tärkeää saada teiltä 
tietoa ajantasaisista sähköpostiosoitteistanne. 

Ilmoittakaa muutokset kotosivuillamme 
olevalla lomakkeella tai sähköpostitse 
(marja.jussila@taipalsaari.fi) 
 

KYLIEN/ASUKASYHDISTYKSIEN KOTISIVUT 
Kylien kotisivujen ylläpito on siirtynyt 
Tietomaakunta eKarjala Oy:ltä Saitalle. 
Ongelmatilanteissa laittakaa ongelmasta tietoa 
osoitteeseen: kirjaamo@ekarjala.fi, niin saatte 
apua vastausviestillä. Mikäli salasananne on 
unohtanut, käyttäkää ”salasana hukassa” -
linkkiä, joka löytyy kirjautumissivun 
alareunasta. Tällöin järjestelmä lähettää 
käyttäjälle automaattisesti uuden salasanan. 
 

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 
 

ILMOITA UUTISIA JA TAPAHTUMIA  
Mikäli haluatte välittää tapahtumianne tai 
uutisianne kauttamme, toimittakaa 
julkaisuvalmis teksti linkkeineen meille kunkin 

kuukauden 10. päivään mennessä, niin 
julkaisemme sen kyseisen kuukauden 
puolivälissä ilmestyvässä sähköisessä 
kyläkirjeessämme. 
 
Seuraava sähköinen kyläkirje ilmestyy 
15.4.2015. 

http://kylat.ekarjala.fi/
http://www.kylahullu.net/?site=38&p=509&c=haluatko+kylähulluksi
http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/yhteystietojen-paivitys/
mailto:kirjaamo@ekarjala.fi
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