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ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY KESÄAIKA 
Yhdistyksen toimisto on kesäkuun auki 
normaalisti ja heinäkuussa suljettu ja auki taas 
elokuussa.  Toivotamme kaikille hyvää ja 
rentouttavaa kesäaikaa sekä aurinkoisia säitä! 
 
OSAAVA JA OSALLISTUVA TEKIJÄ -HANKE 
Etelä-Karjalan Kylät ry:n uuden Osaava ja 
Osallistuva tekijä -hankkeen tavoitteena on 
uusien työnantajien löytäminen kouluttamalla 
3. sektorin yhdistyksiä (myös 
kaupunkialueiden) sekä maaseudun 
mikroyrityksiä työnantajiksi sekä tarjota 
pitkäaikaistyöttömille (vuonna 2016 50 – 60 -
vuotiaat ja 2017 myös yli 25-vuotiaat) työtä tai 
työkokeilua yhdistysten toimesta (myös 
kaupunkialueilla) sekä maaseudun 
mikroyrityksissä. Lisätietoja hankkeesta täällä.  
 
Lisätietoa: 
040 192 4778, marja.liuska@taipalsaari.fi 
 
 
 
 

TYÖNANTAJUUSKOULUTUS ALKAA 
Osaava ja osallistuva tekijä -hankkeen 
työantajakoulutukset alkavat. Vuoden 2016 
aikana tarjoamme 3 koulutusjaksoa: 
Työnantajana toimiminen, Yhdistys ja 
työnantajuus sekä Katso-tunniste. 
 
Kesän koulutusjaksot (työnantajana 
toimiminen): 
Imatralla 20.6.2016 klo 17:15-19:30 Imatran 
Kylpylä, Purjekuja 2  Imatran koulutusillan 
sisältö tästä.  
Lemillä 22.6.2016 klo 17:15-19:30 Vanha 
Pappila, Toukkalantie 5, Lemi.   Lemin 
koulutusillan sisältö tästä. Lisätietoja: 
marja.liuska@taipalsaari.fi, 040 192 4778 
 
NUORTEN KYVYT KÄYTTÖÖN -RAY 
Nuorten kyvyt käyttöön hankkeella palkattu 

Sanderi Sihvo on työskennellyt meillä 

toukokuusta lähtien ja ollut meille oiva apu 

tietoteknisissä töissämme. Sanderin 

työpanosta tarjoamme myös kyläyhdistyksille 

vastikkeetta määräajoiksi.   Tavoitteena on 

tutustuttaa hänet yhdistystoiminnan 

moninaiseen työkenttään. Tarkemmin 

hankkeeseen voi tutustua tämän linkin kautta.  

Sanderi Sihvo, 0400 265 795 
sanderi.kylat@gmail.com 
Kysy lisää: minna.piutula@taipalsaari.fi 
 

KYLÄAVUSTAJASTA APUA MONEEN 
Tarvitseeko asuinalueenne apua vaikkapa 
ympäristötöissä.  Kyläavustaja voi tehdä 
asutusalueen yhteisiä (usein talkoilla tehtyjä) 
töitä kuten kylätalon ylläpito, yhteisten 
alueiden hoito, kyläemännän ja -isännän työt 
sekä myös tarjota apua asukkaille ei 
ammattitaitoa vaativiin arjen askareisiin 
(pihatyöt, lumityöt, pienet remontit jne.).  
 
Ota meihin yhteyttä:   
Projektipäällikkö Marja Jussila, 045 276 9541 
Työvalmentaja Minna Piutula, 040 216 5342 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@taipalsaari.fi 
 
ALUEELLISET PALVELUKESKUKSET    
Kyläavuksi -hankkeessa on alkanut alueellisten 
palvelukeskusten pilottikokeilu Lappeenrannan 
kylien alueilla (Joutseno, Nuijamaa, Ylämaa).  
Pilotissa järjestetään erilaisia tapahtumia sekä 
tuodaan palveluita Nuijamaalle, Ylämaalle ja 
Joutsenoon Tutustu yhdistyksen kotisivuilla 
kokeiluun!   
  
Ylämaa 
Ylämaalla on järjestetty Varttuneemman väen 
ATK-ohjausta toukokuussa ja torstaina 
25.8.2016 klo 12:00 Ylämaa-talolla ohjaus 
jatkuu. Lisäksi syksyllä kutsutaan paikalle myös 
vierailijoita mukaan mm. Eksotelta Hyvis-
asiantuntija ja esim. Osuuspankista nettipankin 
tuntija. 

http://kylat.ekarjala.fi/osaava-ja-osallistuva-tekija-3/
mailto:marja.liuska@taipalsaari.fi
http://kylat.ekarjala.fi/wp-content/uploads/2016/06/Koulutus_kusu_Imatra.pdf
http://kylat.ekarjala.fi/wp-content/uploads/2016/06/Koulutus_kusu_Lemi.pdf
http://kylat.ekarjala.fi/ray-2/
mailto:sanderi.kylat@gmail.com
mailto:minna.piutula@taipalsaari.fi
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Mukana keväällä oli 6 erittäin innokasta oppijaa 
ja kaikkien mukana olleiden mielestä tällaiselle 
vertaistuki-ohjaukselle on tarvetta. Opastajana 
toimivat kevään tapaan sihteeri Pia ja kätevä 
nuoremme Sanderi. Kiitoksia kaikille 
osanottajille, kokemus oli antoisa ja 
opettavainen myös opastajille. 
 
Kysy lisää: 
Projektipäällikkö Marja Jussila, 045 276 9541 
Työvalmentaja Minna Piutula, 040 216 5342 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@taipalsaari.fi 
 
KYLÄAVUKSI SYKSYN KOULUTUKSET  
Kyläpäällikkökoulutukset  
27.8.2016 klo 9:30 - 16:00, Lappeenranta   
3.9.2016 klo 9:30 - 16:00, Ruokolahti   
 
Kyläavustajien ja yhteyshenkilöiden koulutus 
26.9.2016 klo 9:00 -12:00, Ruokolahti  
27.9.2016 klo 9:00 - 12:00, Taipalsaari   
Koulutuspaikoista tarkemmin elokuun 
kyläkirjeessä.   
 
AVOIMET KYLÄT 2016 
Lauantaina 11.6. kylät olivat koko 
valtakunnassa, toistamiseen avoinna niin 
omalle väelle kuin vierailijoillekin. Etelä-
Karjalassa päivä tuntuu sujuneen leppoisasti ja 
kun sääkin kääntyi perjantain pelotteluista 
huolimatta varsin suotuisaksi, kävijöitäkin on 
ollut riittämiin. Ilahduttavaa oli, että liikkeellä 

ovat olleet kaiken ikäiset vauvasta vaariin. 
Kyläyhdistysten ideoijat ovat siis onnistuneet 
suunnittelemaan kiinnostavan ja monipuolisen 
tapahtuman. 
 
Ovien sulkeuduttua tältä vuodelta on aika 
vetää syvään henkeä ja levätä hetki, sillä 
horisontissa häämöttää jo ensi vuosi ja Suomen 
100-vuotisjuhlat. Avoimet kylät järjestetään 
silloin 10.6. ja Etelä-Karjalassa teemalla 
Salpaction. Kiitoksia vielä sekä kyläaktiiveille, 
että kävijöille, yhdessä loitte taas 
mieleenpainuvia hetkiä. Tästä linkistä pääse 
katselemaan Taipalsaaren tapahtumia. Tästä 
linkistä pääsee katselemaan ensimmäisiä kuvia 
Kärjen päästä. Myöhemmin kuvia luvassa myös 
kotisivuille ja Facebookkiin.  
 
SAARISTOPYÖRÄILY IMATRA-RUOKOLAHTI 
Su 19.6. Tarkempia tietoja  tämän linkin kautta.  
 
JÄTEVESINEUVONTAA KYLÄSSÄNNE 
Suomen Kylätoiminta ry:n Jässi-jätevesihanke 
tarjoaa Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja 
Ruokolahden kylille mahdollisuuden järjestää 
haja-asutusalueen jätevesineuvonta- 
tapahtuman kylässänne. Hanke tarjoaa 
puolueetonta, maksutonta ja ajantasaista 
jätevesineuvontaa alueen asukkaille ja 
mökkiläisille. Hankkeen neuvojat voivat pitää 
jätevesineuvontapisteen kylätapahtumassanne 
tai järjestää jätevesi-illan kylässänne. 

Hankkeen puolesta tapahtumiin tulee 
jätevesineuvoja kertomaan ajantasaista tietoa 
aiheesta maksutta. Nyt kyläyhdistyksillä on 
hyvä mahdollisuus järjestää tärkeää ja 
ajankohtaista asiaa sisältävä tilaisuus kylänne 
asukkaille ja mökkiläisille! Jässi-
jätevesineuvontahanke on Suomen 
Kylätoiminta ry:n hanke, jota rahoittaa 
ympäristöministeriö Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen kautta. Hankealueena on Imatra, 
Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. 
 
Olkaa yhteydessä jätevesineuvojaan, jos 
innostuitte järjestämään kylässänne 
jätevesienkäsittelyyn liittyvän tapahtuman! 
Lisätietoja:   
Jätevesineuvoja Pirkko Räikkönen, 046 9420 
051 pirkko.raikkonen@jatevesihanke.fi  ja 
Jätevesineuvoja Jari Kurjonen 045 1888 974 
jari.kurjonen@jatevesihanke.fi  
www.jatevesihanke.fi/imatra 
 
TUTUSTU, OTA KANTAA 
Blogi aluepolitiikkakeskustelusta: 
http://www.matara.fi/index.php/blog 
Ota kantaa yksityistielain muutokseen ja 
vaikuta: Yksityistielainmuutos, ota kantaa ja 
osallistu kyselyyn. 
Mitä Taipalsaaren Saviniemeen tulee, vastaa 
kyselyyn ja ota kantaa tästä. 
Ehdota vuoden houkuttelevinta 
kylätapahtumaa tämän linkin kautta.  

mailto:etunimi.sukunimi@taipalsaari.fi
https://onedrive.live.com/redir?resid=381488A055B77E42!319&authkey=!AJKe2ehzWPmaTPQ&ithint=file%2cpdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=381488A055B77E42!315&authkey=!ACOTJODe4ENHhOs&ithint=file%2cpdf
http://tapahtumat.ekarjala.fi/tapahtuma/7955
mailto:pirkko.raikkonen@jatevesihanke.fi
mailto:jari.kurjonen@jatevesihanke.fi
http://www.jatevesihanke.fi/imatra
http://www.matara.fi/index.php/blog
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/60/osallistuminen/123/kysely/
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/60/osallistuminen/123/kysely/
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1132751&SID=bab87547-4da4-40ee-853a-b133a4f52d18&dy=1920839211
https://www.facebook.com/tervetuloakylaan/photos/a.1037246459651455.1073741828.1005971419445626/1133033963406037/?type=3&theater
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Tutustu Socomin Oskuun tämän linkin kautta. 
Sinustako kyläturvallisuuskouluttaja, lue tämän 
linkin kautta lisää tai tiedustele Aikku Eskelinen, 
aikku.eskelinen@spek.fi, 040-834 4545. 
  
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE 
Meillä on käytössämme kylien / asukas-
yhdistysten yhteystietorekisteri kunnittain ja 
käytämme rekisteriämme teille 
tiedottamiseen. Rekisterin ajantasaisuus takaa 
sen, että saatte ajantasaista tietoa 
maakunnallisesta/valtakunnallisesta 
kylätoiminnasta sekä muiden 
maaseututoimijoiden toiminnasta.  
 
Rekisteristämme löytyvät kunkin yhdistyksen 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä 
sihteerin/rahastonhoitajan yhteystiedot. 
 
Muistattehan ilmoittaa meille 
hallituksenne/johtokuntanne kyseisten 
toimijoiden muutokset, koska tiedotuksemme 
perustuu suurelta osin sähköiseen toimintaan.  
Ilmoittakaa muutokset kotisivuillamme olevalla 
lomakkeella tai sähköpostitse 
ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi  
 
KYLIEN/ASUKASYHDISTYKSIEN KOTISIVUT 
Saitan alustalla olevien kotisivujenne 
ongelmatilanteissa laittakaa ongelmasta tietoa 
osoitteeseen: kirjaamo@ekarjala.fi ja saatte 
apua vastausviestillä. Mikäli salasananne on 

unohtunut, käyttäkää ”salasana hukassa” -
linkkiä, joka löytyy kirjautumissivun 
alareunasta. Tällöin järjestelmä lähettää 
käyttäjälle uuden salasanan. 
 
KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI  
löytyy Etelä-Karjalan maakuntaportaalista. 
Käykää lisäämässä omat tapahtumanne tästä.  
 
FACEBOOK JA TWITTER  
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Facebookista ja 
Twitteristä. Tykkää ja kutsu kaverisikin 
mukaan! 
 
KYLÄAVUSTAJABLOGI 
Maakunnan oman kyläavustajablogin löydät 
täältä. 
 
YHTEYSTIETOJA 
Sähköpostiosoite: 
ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi. Tänne voitte 
lähettää esimerkiksi yhdistyksenne 
yhteystietomuutokset.  Sähköiset kyläkirjeet 
lähetään myös tästä sähköpostiosoitteesta.  
 
Kylien helpdesk  
Chunyu Zheng, 040 487 1063 
ekkylat15@gmail.com 
Etäneuvonta on maksutonta tai voitte kutsua 
hänet paikan päälle tarvittaessa (veloitus 
10€/tunti + matkakulut). Hänet tavoittaa 
arkisin klo 9:00 – 12:00 välisenä aikana. 

Toimistosihteeri ja kiertävä kyläsihteeri 
Pia Manninen, 040 487 1209 
ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi 
Pian tavoittaa arkisin klo 9:00 – 12:00 
 
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 ilmestyykin sitten 
lomien jälkeen 15.8.2016.  
 
 

https://onedrive.live.com/redir?resid=381488A055B77E42!317&authkey=!AFyHARxGKpgJins&ithint=file%2cpdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=381488A055B77E42!321&authkey=!AIbk5aM8DJHUNtI&ithint=file%2cpdf
mailto:aikku.eskelinen@spek.fi
http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/yhteystietojen-paivitys/
mailto:ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi
mailto:kirjaamo@ekarjala.fi
http://www.ekarjala.fi/
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https://www.facebook.com/ekkylat
https://twitter.com/ekkylat15
http://kylat.ekarjala.fi/kylaavuksi/kylaavustaja/blogi/
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