Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 11/2017
YHDISTYSTEN JA MIKROYRITTÄJIEN
OHJAUS JA NEUVONTA
Yhdistysten ja mikroyrittäjien treenaaminen jatkuu yhdistyksen Osaava ja
osallistuva -hankkeessa. Tarjoamme
yhdistys- ja yrityskohtaista työnantajuuden ohjausta ja neuvontaa. Kysykää
meiltä apua päivän polttaviin ongelmiinne - ollaan yhteyksissä!
Myös työllistämistoiminta jatkuu.
Yhdistyksillä on mahdollisuus pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen joko
palkkatuella tai työkokeilulla. Ottakaa
meihin yhteyttä, niin suunnitellaan
yhdessä ja laitetaan paikkanne auki.
Lisätietoja:
Marja Jussila
marja.jussila@taipalsaari.fi
045 276 9541
Raija Suuronen
raija.suuronen@netti.fi
040 743 4956

TARJOLLA OSAAMISTA
Asiantunteva ja asialleen omistautunut
Help Deskimme palvelee teitä tietoteknisissä ongelmissa (ongelmat 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
puhelimitse tai sähköpostilla, Jani
Valtonen p. 040 487 1209, ekkylat15@
gmail.com
Yhdistyksellä on myös taitava graafikko,
joka hallitsee monipuoliset taitto- ja
suunnittelutehtävät aina mainoksista
esitteisiin sekä laajempiin suunnittelukokonaisuuksiin. Tilaukset joko sähköpostitse tai puhelimitse (arkisin klo
8.00-15.30), Simo Siirilä p. 0400 265
795, ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi

KUUTINKULMASSA TAPAHTUU
Kuutinkulman marraskuuhun mahtuu
ohjelmaa päätä huimaava määrä.
Marraskuussa mm. pelataan lautapelejä, pidetään lihakset ja raajat kunnossa
tuolijumpalla, tehdään käsitöitä, valistutaan luennoilla ja paljon muuta. Koko
monipuolisen ohjelman voit tarkastaa
täältä.
ISO APU MARRASKUUN OHJELMA
Iso apu keskuksen marraskuun ohjelma
tarjoaa taas paljon tietoa ja neuvoa
halukkaille: marraskuussa mm. ohjausta
tietotekniikkaan arjen apuna, tietoa
nivelrikkojen hoidosta, tietoisku yhden
hengen päivystysyksiköistä Lappeenrannassa ja Imatralla sekä tietoa edunvalvonnasta. Lue ohjelma aikatauluineen tästä.
OOTSIE NETIS?
Heili-kirjastoissa järjestetään 16.11.
ja 12.12. PIRRe-projektin(pohjoisten
kuntien Parikkala, Imatra, Rautjärvi,
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Ruokolahti) toimesta digineuvontaa,
jossa opastetaan ihmisiä sähköiseen
asiointiin sekä älypuhelinten ja tablettien käyttöön. Jokaiselle paikkakunnalle
on kutsuttu ohjaavan henkilön lisäksi
myös paikallisia toimijoita pankeista
esittelemään omia asiointimuotojaan.
Omaa laitetta ei tarvitse tuoda mukanaan, sillä käytettävissä on kirjaston
oma laite. Katso tarkemmat ajankohdat
näistä linkeistä. 16.11. ja 12.12.
MIESTEN RUOKAKURSSI
Etelä-Karjalan Martat järjestävät yli
60-vuotiaille miehille jälleen Suomi100
-herkut ruokakurssin tiistaina 21.11 klo
10.00 – 13.00. Kurssilla valmistetaan
maistuvia pää- ja jälkiruokia niin arkeen
kuin juhlaankin. Kurssipaikkana toimii
Etelä-Karjalan Marttakeskus, Valtakatu
45, 53100 Lappeenranta. Lisätiedot
ja ilmoittautuminen paivi.jukkara@
martat.fi ja p. 050 448 1533.

JOULUKUUN ALUN TAPAHTUMIA
Joulunaika lähestyy ja aihepiiriin liittyvää ohjelmaa ja tapahtumaa on
mahdollista käydä seuraamassa pitkin
joulukuun alkua niin maksua vastaan
kuin ilmaiseksikin.
NON-STOP JOULUASKARTELUPAJA
2.12. klo 11.00 – 13.00 Savitaipaleen kuvataidekoululla järjestetään
”Non-Stop jouluaskartelupaja – Tehdään
tähtiä” tempaus. Hinta on 10€/perhe
mutta jos perheeseen kuuluu Savitaipaleen kuvataidekoululainen hinta on 7€.
Ilmoittautumiset sähköpostilla savitaipaleenkuvataidekoulu@gmail.com
TOIVONMÄEN JOULU
Koko perheen tapahtuma ”Toivonmäen
Joulu” järjestetään 2.12. 15.00 - 18.00
Kattelussaarentie 201 Vehkataipale.
Tunnelmallisesti valaistu vanha pihapiiri elää joulun tunnelmaa. Pihapiiristä
löydät mm. joulupukin tonttuineen,
lahjatoivomuslaatikon, johon voit jättää

oman lahjatoiveesi, tontun aarreaitan,
arpajaiset, talutusratsastusta pikkuponeilla, kinkkuarpajaiset, herkullisia
jouluruokia unohtamatta. Myyntipöydät ovat täynnä käsitöitä ja leivonnaisia. Tapahtumassa viihdyttämässä
ovat myös Kimpisen koulun musiikkiluokan tontut sekä tiernapojat. Tapahtumassa käteismaksu. Lisätietoja
JOULUMARKKINAT LAURITSALASSA
Lauritsalan jokavuotiset joulumarkkinat
järjestetään Lauritsalan työväentalolla 3.12. klo 10.00 – 16.00. Tulkaahan
markkinoille koko perheen voimin! Jos
olet kiinnostunut tulemaan paikalle
myyjäksi ilmoittautua voit joko sähköpostilla lauritsala.info@gmail.com tai
puhelimitse 040 743 4956.
SUOMI100 VUOTTA AVOIN KUTSU
Suomi100 kampanja toivottaa kaikki
tervetulleeksi juhlimaan satavuotiasta
Suomea 6.12. ja on julkaissut omat
ehdotuksensa yhtenäisistä juhlaval-
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misteluista, jotka jokaisen juhlintaan
voisi liittää. Kaiken kaikkiaan kyseessä
on erittäin merkittävä päivä Suomelle.
Tällainen juhla tulee vain kerran sadassa
vuodessa. Lue vinkit satavuotiaan juhlimiseen täältä.
JOULUMUSIIKKIESITYKSIÄ
Maksullisia musiikkielämyksiä tarjoava
Karjalan Laulu-Veikkojen Joulukonsertti
esitetään 8.12. klo 19.00-20.00 Joutsenon kirkolla, Pettiläntie 1. Kimpisen
koulun musiikkiluokat puolestaan esittävät torstaina 14.12. klo 10.00 – 10.30
perinteisen tiernapoikalaulunäytelmän
ilmaiseksi Lappeenrannan pääkirjaston
lainaushallissa Valtakatu 47.
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Meillä on käytössämme kylien /
asukas¬yhdistysten yhteystietorekisteri
kunnittain ja käytämme rekisteriämme
teille tiedottamiseen. Rekisterin ajantasaisuus takaa sen, että saatte ajantasaista tietoa maakunnallisesta/valta-

kunnallisesta 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.
VERKKOSIVUJEN PÄIVITYS
Etelä-Karjalan kylät ry on aloittanut
omien kotisivujensa päivittämisen.
Kylillä on mahdollista tilata kauttamme
omien sivujensa uudistaminen. Verkkosivu-uudistuksen tavoitteena on tuoda
verkkosivut nykypäivään, helpottaa
sivujen päivittämistä ja ylläpitoa, sekä
auttaa kyliä omien sivujensa uudistamisessa ja ylläpidossa. Uudistusproses-

siin kuuluu myös uusien sivujen käyttöön liittyvä koulutustilaisuus ja Help
Desk -tuki. Tiedotamme lisää asiasta
prosessin edetessä ja verkkosivualustojen valikoituessa.
KYLIEN/ASUKASYHDISTYSTEN
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
Tapahtumakalenterin löydät Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.
Käy lisäämässä oma tapahtumasi tästä.
FACEBOOK JA TWITTER
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Faceboo-
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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 yhteystietomuutokset. Sähköiset kyläkirjeet lähetään myös tästä sähköpostiosoitteesta.
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.
YHDISTYSINFON UUTISKIRJE
Yhdistysinfon uusimpaan uutiskirjeeseen pääset tästä.

SYTYN UUTISKIRJE
Suomen Kylätoiminnan
löydät täältä.

uutiskirjeen

