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OSAAVA JA OSALLISTUVA TEKIJÄ -HANKE 
Etelä-Karjalan Kylät ry:n Osaava ja Osallistuva 
tekijä -hanke tarjoaa 3. sektorin yhdistyksille ja 
maaseudun mikroyrityksille työnantajuuteen 
liittyviä koulutuksia. Koulutuksen aiheena on 
yhdistystoiminta ja sen aktivointi, yhdistys 
työllistäjänä, ympäristöhankkeiden 
käynnistäminen ja toteuttaminen sekä 
yhdistyksen ympäristösopimuksen tekeminen.  
 
Maaliskuun koulutukset on nyt pidetty. 
Jatkamme jälleen toukokuussa, tarkemmat 
ajat, paikat ja ohjelmat ilmoitetaan 
myöhemmin. 
Hanke mahdollistaa myös 
pitkäaikaistyöttömien työllistymisen joko 
palkkatuella tai työkokeilulla. Jos 
yhdistyksenne on kiinnostunut, ottakaa 
yhteyttä. Suunnitellaan asiaa ja laitetaan paikka 
auki.  
 
Lisätietoja: Työvalmentaja minna.piutula 
(at)taipalsaari.fi, 040 216 5342 

TIETOKONE TUTUKSI –KOULUTUS 
To 4.5.2017, klo 12:00 – 14:00, Taitotalo, 
Metsäkouluntie 3, 56100 Ruokolahti. Vapaa, 
avoin ja maksuton tilaisuus. Kahvitarjoilu. 
Järjestäjinä Etelä-Karjalan Kylät; Osaava ja 
Osallistuva tekijä -hanke, Eksoten Martti -
hanke ja Socomin Osku -hanke. 
 
ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY:N VUOSIKOKOUS 
Etelä-Karjalan Kylät ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään ti 25.4.2017 klo 17:00 
Lappeenrannan Viljelytalolla (Pormestarinkatu 
6 B 2.kerros) MTK:n kokoustilassa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat.  TERVETULOA! 
 
AVOIMET KYLÄT Suomi100, SALPACTION 
Muistattehan, että la 10.6.2017 vietetään 
Suomessa kylien omaa Suomi 100 päivää 
Avoimien kylien merkeissä. 
 
Etelä-Karjalassa Avoimet kylät Suomi 100 
päivän teemana on SalpAction, jossa kylät ja 
asukasyhdistykset järjestävät alueellaan 
tapahtumapäivän Kylä ja Salpalinja 100 vuotta 
sitten, Kylä tänä päivänä tai Kylä 100 vuotta 
sitten. Vielä ehtii mukaan ilmoittautumalla: 
minna.piutula(at)taipalsaari.fi. 
 
Etelä-Karjalan Kylät ry tarjoaa mukaan 
lähteville kylille neuvontaa, kehittämisapua 
sekä tapahtumamarkkinointia (lehti-

ilmoitukset, tienviitat ja markkinointi 
sosiaalisessa mediassa).  
 
Salpa Cycling 
Vaihtoehtoisena tapana tutustua Salpalinjaan 
on myös liikkua omalla vastuulla pyöräillä tai 
kävellä maastossa tai kaupunkikohteessa. 
Salpalinjan Oppaat järjestävät opastettuja 
kierroksia Salpalinjan kohteissa Rutolan 
alueella. Tarkempi aikataulu julkaistaan 
toukokuun kyläkirjeessä. 
 
AVOIMET KYLÄT, INFOTILAISUUS 
Ti 25.4.2017 klo 16:30 Lappeenrannan 
Viljelytalolla (Pormestarinkatu 6 B 2. kerros 
MTK:n kokoustilassa. 
 
SUOMEN KYLÄTOIMMINNAN UUTISKIRJE 
Suomen Kylätoiminta ry:n uusimman 
kyläkirjeen löydät Tästä. 
 
NUORTEN KYVYT KÄYTTÖÖN, STEA -HANKE 
Vuoden 2017 Stea-rahoituksella palkattu nuori 
Simo Siirilä aloittaa työnsä 21.4.  Kylä- ja 
asukasyhdistykset voivat lainata hänen 
työpanostaan vastikkeetta määräajaksi. Kysy 
lisää: minna.piutula(at)taipalsaari.fi, 040 216 
5342 
 
 
 

http://www.ekarjala.fi/liitto/wp-content/uploads/2013/10/Liitto_tunnus_vaaka_cmyk_valkTeksti_fi.png
https://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/tiedostot/uutisia/Uutiskirje%202017_2.pdf
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HYVINVOINTI JA TERVEYSTUTKIMUS 
Itä-Suomen yliopisto etsii hyvinvoinnin ja 
terveyden tutkimukseensa osallistujia. Lue lisää 
tästä . 
 
HIIOP - VAPAAEHTOISTYÖTÄ 
Nyt etsitään paikallisia vapaaehtoistyötä 
tarjoavia yhdistyksiä ja kumppaneita, joissa 
OP:laiset voivat toimia päivän vapaaehtoisina. 
OP avasi vuoden vaihteessa uuden 
vapaaehtoistyön välityskanavan 
verkossa. Hiiop100.fi on osa OP:n lahjaa 
satavuotiaalle Suomelle. Lue asiasta enemmän 
tämän  linkin kautta. 
 
MONIKULTTUURISET NYYTTIKESTIT  
Lappeenrannassa Monikulttuuriset nyyttikestit 
29.4.2017 klo 13 -16 Me-talossa (kauppakeskus 
Opri, 2. kerros). Lue lisää kesteistä tästä. 
 
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 kylä-
toiminnasta 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(at)taipalsaari.fi  
 
KYLIEN/ASUKASYHDISTYKSIEN KOTISIVUT 
Saitan alustalla olevien kotisivujenne 
ongelmatilanteissa laittakaa ongelmasta tietoa 
osoitteeseen: kirjaamo(a)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! 
 
 
 

YHTEYSTIETOJA 
Sähköpostiosoite: 
ekkylat.toimisto(at)taipalsaari.fi. Tänne mm. 
yhdistyksenne yhteystietomuutokset. 
Sähköiset kyläkirjeet lähetään myös tästä 
sähköpostiosoitteesta. 
 
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 
15.5.2017. 
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