Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 12/2019
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!
Toivotamme kaikille oikein rauhallista
joulua ja onnellista uutta vuotta! Kiitos
kuluneesta vuodesta, ensi vuoden
suunnitelmissa luvassa onkin jo aivan
uudenlaista toimintaa. Kylien toimisto
on jälleen kiinni joulupyhinä, mutta
palaamme työn ääreen jälleen 7.1.
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. Lataamalla ja asentamalla etäkäyttö-ohjelman sen kotisivuilta, voit nopeuttaa
ja helpottaa Help deskimme työtä.
Mikrotukihenkilön tilaaminen paikan
päälle 20€/tunti + matkakulut. Yhteydenotot sähköpostilla, Jani Valtonen
ekkylat.tuki@gmail.com

Yhdistyksellä on myös taitava graafikko,
joka hallitsee monipuoliset taitto- ja
suunnittelutehtävät aina mainoksista
esitteisiin sekä laajempiin suunnittelukokonaisuuksiin. Tilaukset joko sähköpostitse tai puhelimitse Simo Siirilä p.
0400 265 795, ekkylat.toimisto@gmail.
com
ROHKEASTI ELINVOIMAA INNOVAATIOISTA MAASEUDULLE
Etsimme maaseudulta uusia tuote- ja
palveluideoita. Tuemme niiden kaupallistamista menestystarinoiksi. Sinulla on
idea, puitteet ja mahdollisuudet uudelle
liiketoiminnalle. Meiltä saat osaamista,
työkaluja, rohkeutta kaupallistaa idea
menestykseksi.
Tuemme sinua, idean omistajaa, järjestämällä REIMA-hankkeessa valmentavia, maksuttomia valmennuspaketteja
ideasi kaupallistamiseksi. Vielä keväällä
2020 tarjoamme valmennuspäivän
neljään eri teemaan. Tutustu tarkempiin

sisältöihin ja ajankohtiin linkissä www.
edusampo.fi/reima
Jos olette pienellä porukalla kiinnostuneet omasta valmennuksesta, olkaa
yhteydessä niin sovitaan juuri teille
sopiva aika ja paikka.
Lisätietoja:
maarit.lehtonen@edusampo.fi
KALASTA HYÖDYKSI -HANKKEEN
LOPPUKAHVIT
Kalasta hyödyksi -hankkeen loppukahvitilaisuus pidetään Tarnalan kylätalolla,
Niukkalantie 496, torstaina 19.12. klo
13–15. Tarjolla kakkukahvit sekä tietoa
hoitokalastuksesta ja vesiensuojelurakenteiden suunnittelusta Pien-Rautjärven valuma-alueella. Keskustelua
myös vesiensuojelusta ja mahdollisista jatkohankkeista. Tervetuloa kaikki
asiasta kiinnostuneet!
Lisätietoja
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KESTÄVÄSTI KAAKOSSA-HANKKEEN
TERVEISET
Kestävästi Kaakossa-hanketta toteutetaan yhteistyössä Kymenlaakson
Martat ry:n ja Etelä-Karjalan Martat
ry:n kanssa. Kestävästi Kaakossa -hanke
kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja
kaikkia Kestävästi Kaakossa-hankkeessa
mukana olleita vuonna 2019!
Rauhallista joulun aikaa sekä parempaa
ja kestävämpää vuotta 2020! Olemme
monessa mukana myös vuonna 2020.
Hanketta toteutetaan 28.2.2021 saakka.
Lisätietoja Kestävästi Kaakossa -hankkeesta:
minna.paajanen@martat.fi
puh. 050 3012047
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

DIGIOPASTUSTA IMATRAN
KIRJASTOSSA
Ilmaista ja henkilökohtaista digiopastusta on tarjolla tiistai-iltapäivisin klo
12.30 – 13.30 Imatran pääkirjastolla. Oli
ongelmia sitten älypuhelinten käytössä,
tietoturvasta tai sovellusten asentamisessa. Oman laitteen voi tuoda mukanaan, mutta myös kirjaston tietokoneet
ja tabletit ovat käytettävissä. Paikalla
opastamassa Virta-opiston tietotekniikkaopettaja Kari Salin. Seuraava opastuskerta 17.12.
Lisätietoja

VANHAN PAPPILAN JOULUMYYJÄISET
Lemin Vanhassa Pappilassa, Toukkalantie 5, 54710 Lemi, järjestetään päivittäin joulumyyjäiset 22.12. asti. Viikonvaihteen 21.-22.12. teemana ovat
joululeivonnaiset. Samalla 4H järjestää
arpajaiset ja paikalla on myös joulupukki! Myyjäiset huipentuvat sunnuntaina 22.12. klo 15 kinkkuarvontaan,
johon lippuja voi ostaa koko myyjäisten
ajan. Aukioloajat vaihtelevat päivittäin, joten aukiolo kannattaa tarkastaa
etukäteen.
Lisätietoja

LEIJONIEN JOULUMARKKINAT
Lions Club Lappeenranta järjestää
jälleen perinteiset koko perheen joulumarkkinat Lappeenrannan kauppatorilla lauantaina 21.12. klo 9.00 - 15.00.
Paikalla on lähes 100 torikauppiasta
ympäri Suomea sekä joukko paikallisia
torimyyjiä ja käsityöläisiä. Paikalla on
myös laulava ja soittava Joulupukki.
Lisätietoja

IMATRAN TALVIRIEHA
Lapsille ja lapsiperheille suunnattu
talvirieha Imatrankosken kävelykadulla
lauantaina 4.1. klo 11-13. Riehassa
juhlistetaan suomalaisten loppiaista
ja venäläisten joulua. Esiintymislavalla
lasten ja nuorten tanssi- ja lauluesityksiä sekä lasten sirkusta. Kadulla
markkinakauppiaita, poniratsastusta ja
esittelyjä. Tapahtumassa paikalla joulu-
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pukki ja pakkasukko.
Lisätietoja
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@gmail.com

KYLÄ/ASUKASYHDISTYSTEN KOTISIVUT
Saitan alustalla olevien kotisivujenne
ongelmatilanteissa laittakaa ilmoitus
osoitteeseen:
kirjaamo(a)ekarjala.fi
ja saatte apua vastausviestillä. Mikäli
salasananne on unohtunut, käyttäkää
”salasana hukassa” -linkkiä, joka löytyy
kirjautumissivun alareunasta. Tällöin
järjestelmä lähettää uuden salasanan.
KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenterin löydät Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.
Käy lisäämässä oma tapahtumasi tästä.
FACEBOOK JA TWITTER
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Facebookista ja Twitteristä.
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan!
YHTEYSTIEDOT
Posti- ja käyntiosoite:
Etelä-Karjalan Kylät ry
Pormestarinkatu 6 B 2 krs.

53100 Lappeenranta
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 uutiskirjeeseen
SYTYN UUTISKIRJE
Suomen Kylätoiminnan uutiskirjeeseen
KAAKONKANTRI
Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutuhankkeisiin KaakonKantrin kotisivuilta

