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UUDET KOTISIVUT
Etelä-Karjalan Kylät ry on uudistanut 
kotisivunsa ja ne julkaistaan 1.3.2018. 
Uudistuksen myötä myös verkkosivujen 
osoite tulee muuttumaan ja .fi –pääte 
vaihtuu .org:ksi. Etelä-Karjalan kylät 
ry:n verkkosivut löydät siis ensi kuusta 
alkaen osoitteesta www.ekkylat.org

YHDISTYSTEN JA PIENYRITTÄJIEN 
TYÖLLISTÄMINEN JA NEUVONTA
Yhdistykset ja pienyrittäjät voivat avus-
tuksellamme palkata pitkäaikaistyöt-
tömiä palkkatuella tai ottaa työkokei-
lijoita asuinalueidensa kylätalkkareiksi 
tai omiin töihinsä.    Autamme hoita-
maan työllistämisen paperityöt ja 
palkan maksun. Tulemme myös paikan 
päälle opastamaan mm. ensimmäisen 
työntekijän palkkauksessa. Avustamme 
palkkauksessa maaliskuun loppuun asti, 
jolloin toiminnan mahdollistava Osaava 
ja osallistuva -hanke päättyy.
 

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 tieto-
teknisissä ongelmissa (ongelmat puhe-
linten, tablettien tai tietokoneiden 
kanssa). Puhelinneuvonta on maksu-
tonta ja ongelmat voidaan tarvittaessa 
ratkoa myös etähallinnan kautta. Lataa-
malla ja asentamalla etäkäyttö-oh-
jelman sen kotisivuilta, voit nopeuttaa 
ja helpottaa Help deskimme työtä. 
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 suunnittelu-
kokonaisuuksiin. Tilaukset joko sähkö-
postitse tai puhelimitse (arkisin klo 
8.00-15.30), Simo Siirilä p. 0400 265 
795, ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi

HAUSSA VUODEN KYLÄ , KYLÄTOI-
MINNAN TIENNÄYTTÄJÄ JA MAA-
SEUTUTOIMIJA
Etelä-Karjalan Vuoden Kylä -titteli 
on taas haettavissa. Valinnalla halu-
taan lisätä kylätoiminnan näkyvyyttä 
ja tuoda esiin kylien monipuolista 
toimintaa. Valinnassa painotetaan kylä-
toiminnan pitkäjänteisyyttä, luovaa 
toimintaa ja tulevaisuuteen katsomista. 
Huomio keskittyy erityisesti kylän kehit-
tämiseen laaja-alaisesti ja mm. suhtei-
siin kotikuntaan, lähipalveluihin, tiedot-
tamiseen, yhteistyöhön ja elinkeinojen 
edistämiseen.
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Kylätoiminnan tiennäyttäjän valinnassa 
keskiössä ovat pitkäaikaiset toimijat, 
jotka panoksellaan ovat olleet kehit-
tämässä valtakunnallista tai paikallista 
kylätoimintaa ja ovat erityisen ansioitu-
neita henkilöitä.

Maaseututoimijan valinnassa tarkastel-
laan henkilön hyviä tuloksia sekä innos-
tavuutta ja innovatiivisuutta, eikä valin-
taan vaikuta toiminta-ajan pituus tai 
senioriteetti. 
Haku Etelä-Karjalan kylät ry:lle 31.3. 
mennessä. Hakulomakkeeseen

SOCOM TIEDOTTAA
Socomin ensimmäinen tiedote vuodelle 
2018 pitää sisällään tietoa esimerkiksi 
uusista säännöksistä ja säädösmuutok-
sista, väliaikatietoja Kaikukortti-kokei-
lusta sekä Yhteinen koti maalla –hank-
keesta. Tiedotteeseen

ISO APU - HELMIKUUN OHJELMA
Iso apu -palvelukeskus tarjoaa helmi-

kuussa tietoa lymfaterapiasta ja 
liikunnan yhteydestä hyvinvointiin. 
Tarkemmat aikataulut helmikuun ohjel-
maan löydät ohjelmasta. 

KUUTINKULMASSA TAPAHTUU
Kuutinkulman helmikuun ohjelmisto 
tarjoaa ohjelmaa lähes kuun jokaiselle 
arkipäivälle. Monipuolinen ohjelmisto 
pitää kehon ja mielen virkeänä. Tuttuun 
tapaan tarjolla tuolijumppaa, muisti- 
ja lautapelejä, yhteislauluja ja paljon 
monipuolista ja hyvinvointia edistävää 
ohjelmaa. Ohjelmaan
Kuutinkulman kevään tuokioissa asiaa 
mm. nivelrikoista, astmasta ja allergi-
asta sekä unen tarpeesta ikääntyneillä. 
Lisäksi tarjolla esimerkiksi asahi joogaa 
ja tietokilpailuja. 
Katso kevään tuokiot

SOSIAALITURVAOPAS LADATTAVISSA
Vuoden 2018 sosiaaliturvaoppaan 
pitkäaikaissairaille ja vammaisille henki-
löille voit ladata nyt myös Etelä-Karjalan 

kylät ry:n kautta. Opas kattaa tiedot 
pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sosi-
aaliturvasta pääpiirteittäin. 
Siirry oppaan lataamissivustolle

ALKAVAN YRITTÄJÄN OPAS
Suomen Uusyrityskeskukset ry:n 
vuoden 2018 perustamisopas alka-
valle yrittäjälle on ilmestynyt. Opas 
pitää sisällään ajantasaisimman tiedon 
yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä 
toimimisesta. Opas on maksuton ja sen 
voit ladata osoitteesta www.perusta-
misopas.fi

OSUUSKUNTAYRITTÄJYYSKOULUTUS
Osuuskuntayrittäjyydestä kiinnostu-
neille järjestetään Maalaistentalolla 
Helsingissä 6.3.2018 klo 8.30- 15.30 
osuuskuntayrittäjyyskoulutus. Koulu-
tuksessa käydään läpi mm. mitä kaikkea 
osuuskuntayrittäjyys voi pitää sisällään, 
tutustumisen osuuskuntalakiin sekä 
käytännön esimerkkejä. Koulutuksen 
hinta 310€ (sis.alv.). Ilmoittautuminen 
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osoitteeseen ulla.leppanen@osuustoi-
mintakeskus.net 27.2. mennessä. 
Koulutuksen lisätiedot
 
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Meillä on käytössämme kylien/ 
asukas¬yhdistysten yhteystietorekisteri 
kunnittain ja käytämme rekisteriämme 
teille tiedottamiseen. Rekisterin ajan-
tasaisuus takaa sen, että saatte ajan-
tasaista tietoa maakunnallisesta/valta-
kunnallisesta kylä-toiminnasta sekä 
muiden maaseututoimijoiden toimin-
nasta. Rekisteristämme löytyvät kunkin 
yhdistyksen puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan sekä sihteerin/rahaston-
hoitajan yhteystiedot.
Muistattehan ilmoittaa meille halli-
tuksenne/johtokuntanne kyseisten 
toimijoiden muutokset, koska tiedo-
tuksemme perustuu suurelta osin 
sähköiseen toimintaan. Ilmoittakaa 
muutokset kotisivuillamme olevalla 
lomakkeella tai sähköpostitse: ekkylat.
toimisto(at)taipalsaari.fi.

KYLÄ/ASUKASYHDISTYSTEN 
KOTISIVUT
Saitan alustalla olevien kotisivujenne 
ongelmatilanteissa laittakaa ongel-
masta tietoa osoitteeseen: kirjaamo(a)
ekarjala.fi ja saatte apua vastausvies-
tillä. Mikäli salasananne on unohtunut, 
käyttäkää ”salasana hukassa” -linkkiä, 
joka löytyy kirjautumissivun alareu-
nasta. Tällöin järjestelmä lähettää käyt-
täjälle uuden salasanan.

KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenterin löydät Etelä-Kar-
jalan maakuntaportaalista.
Käy lisäämässä oma tapahtumasi tästä. 

FACEBOOK JA TWITTER
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 tapahtumi-
anne tai uutisianne kauttamme, toimit-
takaa julkaisuvalmis teksti linkkeineen 
meille kunkin kuukauden 10. päivään 
mennessä, niin julkaisemme sen 
kyseisen kuukauden puolivälissä ilmes-
tyvässä sähköisessä kyläkirjeessämme.

YHDISTYSINFON UUTISKIRJE
Yhdistysinfon uutiskirjeeseen

SYTYN UUTISKIRJE
Suomen Kylätoiminnan uutiskirjeeseen

KAAKONKANTRI
Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutu-
hankkeisiin KaakonKantrin kotisivuilta

mailto:ulla.leppanen%40osuustoimintakeskus.net%20?subject=
mailto:ulla.leppanen%40osuustoimintakeskus.net%20?subject=
https://drive.google.com/file/d/1YSUoG137VaVAMpa-D4c83JJjXjHf2xS0/view?usp=sharing
mailto:ekkylat.toimisto%28at%29taipalsaari.fi.%20%20?subject=
mailto:ekkylat.toimisto%28at%29taipalsaari.fi.%20%20?subject=
http://hallinta.tapahtumat.ekarjala.fi/login
https://www.facebook.com/ekkylat/
https://www.facebook.com/ekkylat/
https://twitter.com/ekkylat15?lang=fi
https://www.yhdistysinfo.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=22
https://us16.campaign-archive.com/?u=816ad60a029a64bc7b68c5cb8&id=f5edf7545f
http://www.kaakonkantri.fi/

