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ELÄMÄÄ KYLIIN VUOSIKOKOUS   

Etelä-Karjalan Kylät ry:n Elämää kyliin - 
vuosikokous pidetään ke 29.4.2015 klo 18 
Lemin kunnantalon valtuustosalissa 
(Toukkalantie 2, Lemi).  Ohjelmassa: 

 Kyläavustajatoiminta tuo uusia 
mahdollisuuksia kylille (Esko Ontronen 
Lappeenrannan Simola) 

 Etelä-Karjalan Kylät ry:n vuosikokous 
(sääntömääräiset asiat)   

 Avoimet kylät 6.6. -tapahtuma 

Kahvitarjoilu, tervetuloa! 
Etelä-Karjalan Kylät ry:n hallitus 
 
KYLIEN HELPDESK  
Etelä-Karjalan Kylät ry:n omat kyläavustajat 
tarjoavat apua atk- ja koneongelmissa. 
Kyläavustajamme Marja Liuska ja Jesse 
Ahonen antavat puhelinneuvontaa ja tulevat 
tarvittaessa myös paikan päälle ratkaisemaan 
ongelmanne.  

Marjan toiminta-alue on Imatra – kärkikunnat 
ja Jessen Lappeenranta – Länsi-Saimaa. 
Ongelmatilanteissa tavoitat avustajamme 
arkisin klo 9:00 – 12:00.  
 
Puhelinneuvonta on maksutonta ja 
neuvonnasta paikan päällä veloitetaan 
normaali kyläavustajataksa 10 €/tunti 
(minimilaskutus 2 tuntia) sekä neuvojan 
matkakulut. 
 
HelpDesk 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 
 
KYLÄAVUSTAJASTA APUA ARJEN ASKAREISIIN 
Muistattehan, että voitte palkata avullamme 
pitkäaikaistyöttömän asuinalueenne/kylänne 
asukkaiden avuksi tai kylän yhteisten töiden 
hoitoon kuten kylätalon ylläpitoon, yleisten 
alueiden hoitoon ja siistimiseen, 
kylätapahtumien järjestämiseen jne. 
 
Kyläavustajan palkkaus on vaivatonta, koska 
me hoidamme puolestanne kaiken paperin 
pyörityksen ja kyläyhdistykselle/ 
asukasyhdistykselle jää vain kyläavustajan 

yhteyshenkilön valitseminen. Koska 
kyläavustajatoiminnan käynnistämiseen 
menee aikaa n. 1 – 2 kuukautta, 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 
 
AVOIMET KYLÄT -TAPAHTUMA 6.6.2015  
Kesäkuun alussa on tiedossa hieno 
maaseututapahtuma, johon on ilmoittautunut 
41 eteläkarjalaiskylää! 
 
Jokainen kylä järjestää oman näköisiään 
tapahtumia: on patikointiretkiä, 
laserammuntaa, leikkimielisiä urheilukisoja tai 
taidenäyttely, peräkonttikirppis, jopa 
kalteritango-karaokekisa! Muutamassa kylässä 
pääsee heittämään talviturkkinsa ja toisessa 
tansseihin.  
 
Ilmoita viimeistään 20.4.2015 kylän 
tapahtuman ohjelman sisältö, tapahtuman 
tarkka osoite ja yhteyshenkilön nimi 
yhteystietoineen Terhi Ojaselle puhelin: 040 – 
939 4099 tai email: terhi.ojanen@taipalsaari.fi 
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Avoimet kylät – suunnittelutapaamiset: 

Ma 20.4. klo 18 Raution kylätupa 
(Niskapietiläntie 2, Imatra) 
Ke 29.4. klo 18 Lemin kunnantalon 
valtuustosalissa (Toukkalantie 2, Lemi) 
 
Tilaisuuksissa saat Avoimet kylät -julistepohjia 
tiedotukseen ja laminoituja tienvarsiopasteita. 
Avoimet kylät-logo ja A4-tolppailmoituspohjat 
lähetetään kylille myös sähköpostilla. 

 
Mahdollisimman monen tapahtumaan 
osallistuvan kylän toivotaan lisäksi tekevän 
kylälleen aarrekätkön, jonka ensimmäinen 
löytäjä palkitaan pienellä lahjalla. Vihjeet 
voivat olla sanallisia tai perustua 
karttakoordinaatteihin. Vihjeet julkaistaan 
nettisivuilla tapahtumapäivän aamuna. 
Tarvittaessa aarrekätkön tekemiseen saa 
apua. Ilmoita viimeistään 13.5. osallistutteko 
aarrejahtiin! Aarrejahdista saa lisätietoa 
suunnittelutapaamisissa ja sähköpostissa. 
 
LIIKUNTAYSTÄVÄKSI IKÄÄNTYNEELLE 
Eksoten Iso Apu -palvelukeskus järjestää 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille 
liikuntaystävä-koulutusta (ulkoiluystävä, 
kuntosaliystävä, liikunnan vertaisohjaaja ja 
kotituutori), joka antaa perustietoa mm. 
iäkkäiden lihasvoima- ja 

tasapainoharjoittelusta sekä 
liikuntaharjoitteiden ohjaamisesta.  

Liikuntaystäväksi koulutettu voi toimia omien 
voimavarojensa ja halunsa mukaisesti sekä 
aloittaa ja lopettaa toiminnan milloin haluaa. 
Iso Apu tarjoaa vapaaehtoistoimijoille 
kiitokseksi mm. mahdollisuuden 
maksuttomaan kuntosalin käyttöön Iso apu -
palvelukeskuksessa Lappeenrannassa sekä 
järjestää yhteisiä tapahtumia, joiden 
tarkoituksena on panostaa myös 
vapaaehtoistoimijoiden jaksamiseen ja 
hyvinvointiin. Järjestettävät koulutukset eivät 
vaadi etukäteisosaamista. 

Koulutus alkaa 23.4.2015 
ulkoiluystäväkoulutuksella.  
Lisätietoa koulutuksista ja toiminnasta: 
Iso Apu -palvelukeskus, Anna 
Karppinen, puhelin: 045-651 1648 tai 
sähköposti: anna.karppinen@eksote.fi 
 
VETOOMUS VAPAAEHTOISTOIMINNAN 
KEHITTÄMISESTÄ  
KANE, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunnan  Vapaaehtoistoiminnan 
toimintaedellytykset -työryhmä ja 
Kansalaisareena ry toteuttivat syyskuussa 
2014 kyselyn, jolla selvitettiin esteitä, joita 
vapaaehtoistyötä koordinoivat ja organisoivat 
yhteisöt näkevät vapaaehtoistoiminnan 

kehittämisessä sekä sitä, miten 
vapaaehtoistyön toimintaedellytyksiä pitäisi 
parantaa. Kyselyn pohjalta valmisteltiin 
vetoomus puolueille vapaaehtoistoiminnan 
kehittämiseksi hallituskaudella 2015 - 2019. 
Lue lisää 
 
MYÖ YHES TÄLVIISII 2015 – 2020 KYSELY 
Myö Yhes Tälviisii – kyläohjelman päivityksen 
vuosille 2015 – 2020 kyselyaika päättyi 
kuukauden alussa.  Kiitämme kaikkia kyselyyn 
osallistuneita, joita oli liki 90. Kyselyssä 
pyydettiin mielipidettä kylien 
elinvoimaisuuden säilyttävästä 
keinovalikoimasta, kyläavustajatoiminnan 
kehittämisestä sekä Etelä-Karjalan Kylät ry:n 
roolista kylien eduntekijänä. Voitte tutustua 
kyselyn tuloksiin tästä. Päivitetty kyläohjelma 
julkaistaan kesäkuussa. 
 
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. 
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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.  
 
 

KYLÄAVUSTAJABLOGI 
Maakunnan oman kyläavustajablogin löydät 
täältä. 
 
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 
15.5.2015. 
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