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Yhdistysten ja mikroyrittäjien treenaa-

minen jatkuu. Yhdistyksille ja niiden 

vapaaehtoisille toimijoille sekä mik-

royrityksille  järjestetään lokakuun 

alussa ilta työhyvinvoinnista ja jaksa-

misesta. Paikat: ma 9.10.2017 klo 

18:00 Simpele, kahvila Lounaskulma, 

Siikakabinetti (Roihankatu 12, Simpele) 

ja Taipalsaarella ti  10.10.2017 klo 

18:00 Vehkataipaleen kylätalo 

(Kanavakuja 2 A Vehkataipale). Lämpi-

mästi tervetuloa! lllan ohjelma 

Hankkeessa on myös siirrytty isommis-

ta koulutustilaisuuksista yhdistys- ja 

yrityskohtaiseen työnantajuuden oh-

jaamiseen ja neuvontaan. Ollaan yh-

teyksissä! 

Hankkeen työllistämistoiminta jatkuu. 

Yhdistyksillä on mahdollisuus pitkäai-

JÄRJESTETÄÄN HYVINVOINNIN, TURVALLI-
SUUDEN JA JAKSAMISEN ILTA  

kaistyöttömien työllistämiseen joko 

palkkatuella tai työkokeilulla. Ottakaa-

han meihin yhteyttä niin suunitellaan 

yhdessä ja laitetaan paikkanne auki.  

Lisätietoa:  

Marja Jussila 

marja.jussila@taipalsaari.fi  

045 276  9541   

 

Raija Suuronen   

raija.suuronen@netti.fi 

 040 743 4956 

 

Asiantunteva ja asialleen omistautu-

nut Help Deskimme palvelee tei-

tä tietoteknisissä ongelmissa lokakuun 

loppuun, joten vielä on hyvä mahdolli-

suus saada apua ongelmiin puhelinten, 

tablettien tai tietokoneiden kanssa. 

Puhelinneuvonta on maksutonta ja 

ongelmat voidaan tarvittaessa ratkoa 

myös etähallinnan kautta. Help Deskin 

tilaaminen paikan päälle 10€/tunti + 

matkakulut. Yhteydenotot joko puheli-

mitse tai sähköpostilla, Jani Valtonen 

p. 040 487 1209, ekkylat15@gmail.com 

Yhdistyksellä on myös taitava graafik-

ko, joka hallitsee monipuoliset taitto- 

ja suunnittelutehtävät aina mainoksis-

ta esitteisiin sekä laajempiin suunnitte-

lukokonaisuuksiin. Tilaukset joko säh-

köpostitse tai puhelimitse (arkisin klo 

8.00-15.30), Simo Siirilä p. 0400 265 795, 

ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi 

KUMOUS -hankkeen verkkoseminaari-

sarja rohkaisee kokeilemaan ”digiä” ja 

pohtimaan sen vastuullista soveltamis-

ta. Digitalisaatio on aiheena neljässä 

”webinaarissa” kattaen koko ihmiselä-

män. Mukaan ilmoittautumalla pääset 

keskustelemaan kuinka digitaaliset 

TARJOLLA OSAAMISTA 
KUMOUSHANKKEEN WEBINAARISARJA  

https://drive.google.com/file/d/0B23jvJ_CcKs7NjlfOC1DcWNZQmc/view?usp=sharing
mailto:marja.jussila@taipalsaari.fi
mailto:raija.suuronen@netti.fi
mailto:ekkylat15@gmail.com
mailto:ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi
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ran talojen kunnostamiseen, käytettä-

vyyden parantamiseen sekä kulttuuri-

historiallisen arvon säilyttämiseen. 

Lisätietoja avustuksista löydät täältä. 

 

Euroopan unionin ja Europa Nostran 

vuoden 2018 kulttuuriperintöpalkinnot 

ovat vielä haettavissa ja niiden hakuai-

ka päättyy 1. lokakuuta. Palkintoa voi 

hakea kulttuuriperintökohteen kunnos-

tushankkeelle, merkittävälle tutkimus- 

tai digitointihankkeelle, yksilön tai 

yhteisön kulttuuriperintötyölle omis-

tautuneelle toiminnalle ja koulutukselli-

selle tai kulttuuriperintötietoisuutta 

lisäävälle hankkeelle. Hakemus voi 

koskea niin aineellista kuin aineetonta 

kulttuuriperintöä. Hakuohjeet sekä 

lisätietoja aiheesta löydät täältä  

 

Me-Talo tarjoaa taas monipuolista 

ohjelmaa kaiken ikäisille! Syyskuussa 

mahdollisuus mm. tutustua uuteen 

kieleen, osallistua tanssitunneille ja 

koulutuksiin sekä paljon ohjelmaa myös 

perheen pienimmille! Tarkista koko 

syyskuun ohjelma tästä! 

28.9. klo 18.30 Lappeenrannan Upsee-

rikerholla, Upseerintie 2, järjestetään 

Euroopan nationalismia käsittelevän 

luentosarjan ensimmäinen osa 

”Nationalismin paluu – Euroopan vaa-

ralliset askeleet”. Ensimmäisen luennon 

pitää ulkomaantoimittaja Heikki Aito-

koski ja toiseen on varmistunut toimit-

taja Unto Hämäläinen, kolmas luen-

noitsija varmistuu myöhemmin. Sarjan 

järjestäjinä toimivat Lappeenrannan 

Kerho ja Lappeenrannan Paasikivi-

seura. Osallistuminen on maksutonta. 

Tapahtumassa kahvi- ja pullatarjoilu 

(4€).  

ratkaisut tulevat osaksi ihmisten arkea 

ja elämänvaiheita. Lisätietoja KUMOUS 

-hankkeesta ja linkin ilmoittautumi-

seen löydät täältä. 

13.9. alkanut luentosarja Suomen 

sisällissodasta jatkuu 27.9. Pentti Pyl-

kön luennolla ”1917 – 1918 vuosien 

tapahtumia Etelä-Karjalassa”. Luentoja 

voi käydä seuraamassa Lauritsalan 

seurakuntakodilla Kauppalankatu 1:ssä 

klo 16 – 18. Tilaisuuksiin on vapaa 

pääsy. Tarkemmat tiedot luentojen 

aiheista ja aikatauluista löydät täältä.  

 
Seurantalojen korjausavustusten haku 

ensi vuodelle on käynnissä. Hakeminen 

tapahtuu sähköisessä verkkopalvelussa 

ja hakemusten tulee olla perillä Suo-

men Kotiseutuliitossa viimeistään 

30.9. Korjausavustuksia voi anoa seu-

LUENTOSARJA NATIONALISMISTA 

KULTTURIPERINTÖPALKINNOT 2018 

KORJAUSAVUSTUKSET HAETTAVANA! 

LUENTOSARJA SISÄLLISSODASTA 

ME-TALON SYYSKUUN OHJELMA 

http://kotiseutuliitto.fi/seurantalojen-korjausavustusten-haku-alkanut-2018
http://kotiseutuliitto.fi/seurantalojen-korjausavustusten-haku-alkanut-2018
file:///C:/Users/MarjaL/Desktop/Simo/Kyläkirje%202017/Syyskuu2017/www.europanostra.fi
https://drive.google.com/file/d/0B23jvJ_CcKs7cUpZVUI4U2JlZnc/view?usp=sharing
http://www.emaileri.fi/g/l/203861/44690957/1424836/1145/541/5
https://drive.google.com/file/d/0B23jvJ_CcKs7M0lscjAxRlFmT0k/view
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varapuheenjohtajan sekä sihteerin/

rahastonhoitajan yhteystiedot. 

Muistattehan ilmoittaa meille hallituk-

senne/johtokuntanne kyseisten toimi-

joiden muutokset, koska tiedotuksem-

me perustuu suurelta osin sähköiseen 

toimintaan. Ilmoittakaa muutokset 

kotisivuillamme olevalla lomakkeella 

tai sähköpostitse: ekkylat.toimisto(at)

taipalsaari.fi.  

 

Etelä-Karjalan kylät ry on aloittanut 

omien kotisivujensa päivittämisen. 

Kylillä on mahdollista tilata kauttamme 

omien sivujensa uudistaminen. Verk-

kosivu-uudistuksen tavoitteena on 

tuoda verkkosivut nykypäivään, hel-

pottaa sivujen päivittämistä ja ylläpi-

toa, sekä auttaa kyliä omien sivujensa 

uudistamisessa ja ylläpidossa. Uudis-

tusprosessiin kuuluu myös uusien 

sivujen käyttöön liittyvä koulutustilai-

suus ja Help Desk -tuki. Tiedotamme 

lisää asiasta prosessin edetessä ja 

verkkosivualustojen valikoituessa.  

 

Saitan alustalla olevien kotisivujenne 

ongelmatilanteissa laittakaa ongelmas-

ta tietoa osoitteeseen: kirjaamo(a)

ekarjala.fi ja saatte apua vastausviestil-

lä. Mikäli salasananne on unohtunut, 

käyttäkää ”salasana hukassa” -linkkiä, 

joka löytyy kirjautumissivun alareunas-

ta. Tällöin järjestelmä lähettää käyttä-

jälle uuden salasanan. 

 

Tapahtumakalenterin löydät Etelä-

Karjalan maakuntaportaalista. Käy 

lisäämässä oma tapahtumasi tästä.  

 

Kymmenettä kertaa järjestettävä maail-

manlaajuinen World Wide Photowalk 

kävellään 7.10. Lappeenranta on muka-

na tapahtumassa ja lähtö tapahtuu 

Etelä-Karjalan Museon edestä ja suun-

tautuu Pikisaareen. Kävelyn päätteeksi 

kokoontuminen Kafe Silmussa / Leh-

mus Roasteryssä klo 15 mennessä. 

Rekisteröitymisen ja tarkemmat tiedot 

tapahtumasta löydät täältä.  

 

Meillä on käytössämme kylien / asukas

-yhdistysten yhteystietorekisteri kun-

nittain ja käytämme rekisteriämme 

teille tiedottamiseen. Rekisterin ajan-

tasaisuus takaa sen, että saatte ajanta-

saista tietoa maakunnallisesta/

valtakunnallisesta kylä-toiminnasta 

sekä muiden maaseututoimijoiden 

toiminnasta. Rekisteristämme löytyvät 

kunkin yhdistyksen puheenjohtajan, 

VERKKOSIVUJEN PÄIVITYS 

KYLIEN /ASUKASYHDISTYKSIEN KOTISIVUT 

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE 

PHOTOWALK LAPPEENRANTA 

KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI  

http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/yhteystietojen-paivitys/
mailto:ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi
mailto:ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi
mailto:kirjaamo@ekarjala.fi
mailto:kirjaamo@ekarjala.fi
http://www.ekarjala.fi
http://www.ekarjala.fi
http://tapahtumat.ekarjala.fi/
http://tapahtumat.ekarjala.fi/tapahtuma/10989
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nessä, niin julkaisemme sen kyseisen 

kuukauden puolivälissä ilmestyvässä 

sähköisessä kyläkirjeessämme. 

 

Yhdistysinfon uusimpaan uutiskirjee-

seen pääset tästä. 

 

Suomen Kylätoiminnan uutiskirjeen 

löydät täältä. 

 

Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Faceboo-

kista ja Twitteristä.  

Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan! 

YHTEYSTIEDOT 

Posti- ja käyntiosoite: 

Etelä-Karjalan Kylät ry 

Kellomäentie 1 

54920 Taipalsaari  

Sähköpostiosoite:  

ekkylat.toimisto(at)taipalsaari.fi  

Tänne mm. yhdistyksenne yhteystieto-

muutokset. Sähköiset kyläkirjeet lähe-

tään myös tästä sähköpostiosoitteesta. 

Mikäli haluatte välittää tapahtumianne 

tai uutisianne kauttamme, toimittakaa 

julkaisuvalmis teksti linkkeineen meille 

kunkin kuukauden 10. päivään men-

YHDISTYSINFON UUTISKIRJE 

FACEBOOK JA TWITTER  

SYTYN UUTISKIRJE 

https://www.yhdistysinfo.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=15
http://www.kylatoiminta.fi/fi/uutiskirje.html
https://www.facebook.com/ekkylat
https://www.facebook.com/ekkylat
https://twitter.com/ekkylat15
mailto:ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi

