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MUUTOKSIA KYLIEN HENKILÖSTÖÖN
Kyläasiasihteeri Simo Siirilä siirtyi loka-
kuun alusta alkaen hoitamaan yhdis-
tyksen tiedottamista ja 1.10. Etelä-Kar-
jalan Kylät ry:n uutena kyläasiamiehenä 
aloitti Järvi-Suomen Kylät ry:ssäkin 
toimiva Mervi Lintunen. 

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.  
Mikrotukihenkilön tilaaminen paikan 
päälle 20€/tunti + matkakulut. Yhtey-
denotot sähköpostilla, Jani Valtonen 
ekkylat.tuki@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 Simo Siirilä p. 
0400 265 795, ekkylat.toimisto@gmail.
com

YLEISÖLUENTO RAVINNOSTA
Etelä-KarjalanKansalaisopiston ilmaisen 
luentosarjan viimeisellä luennolla tors-
taina 21.11. klo 18.00 – 19.30  FLT 
Ravintovalmentaja® Tiina Hulkkonen 
kertoo ravinnon vaikutuksesta kehoon 
ja mieleen. Aiheena on Hyvinvointia 
ravinnosta – virkeyttä ja hyvää oloa 
oikeilla valinnoilla. Luento pidetään 
Lappeenrannan kaupunginkirjaston 
Tarinasalissa, Valtakatu 47, 53100 
Lappeenranta. Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy. 
Lisätietoja

 

MLL RUOKOLAHDEN PERHEKAHVILA
MLL Ruokolahti järjestää perhekahvilan 
perjantaina 22.11. klo 9.30 - 11.30 
kerhotila Kompassissa, Toritie 6. Perhe-
kahvila on mukava kohtaamispaikka, 
jossa on tarjolla pientä välipalaa sekä 
lapsille mahdollisuus leikkiä ja askarrella. 
MLL kutsuu perheet viettämään aikaa 
tai vaikka ottamaan kupponen kahvia 
ohimennen. Maksu välipalasta on vapaa-
ehtoinen. Joskus ohjelmassa myös mm. 
tuote-esittelyjä, muskaria tai tietoiskuja 
lapsiperheitä koskettavista aiheista.  
Lisätietoja

DIGI PINTAAN –PAJA JOUTSENOSSA
Etelä-Karjalan kansalaisopisto järjestää 
Lappeenrannan alueella maksutonta ja 
kaikille avointa tietotekniikan opetusta 
Opetushallituksen hankerahoituksella 
kaudella 2019 – 2020. EKKOn teemal-
liset Digi pintaan! -pajat Joutsenon 
kirjastossa keskiviikkoisin 30.10.–
11.12.2019 ja 4.3.–1.4.2020 klo 10.00-
13.00. Keskiviikkona 27.11. pajan 
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aiheena on sähköposti. Osallistujien on 
varattava aika puhelimella viimeistään 
kolme päivää ennen opetusta. Ohjaaja 
Pasi Litmanen, p. 050 555 7271. 
Lisätietoja

JOULUN TUNNELMAA JA MYYJÄISIÄ
Joulun tunnelmaan voi jälleen virittäytyä 
erilaisten keräysten ja myyjäisten avulla 
jo marraskuun lopusta alkaen. Seuraa-
vassa pieni lista mukavista joulun ajan 
tapahtumista.

HOPEN JOULUKERÄYS
Hope yhdessä ja yhteisesti Lappeen-
ranta järjestää joulukeräyksen 22.11. 
– 14.12. vähävaraisten ja kriisin koke-
neiden perheiden lapsille. Lahjoit-
tajat voivat valita puusta tai nauhasta 
haluamansa toivelapun, ostaa lahjan 
ja palauttaa sen paketoimattomana tai 
lahjakassissa keräyspisteelle tai Hopen 
varastolle osoitteeseen Standertsköl-
dingkatu 1.  
Lisätietoja

RUOKOLAHDEN JOULUMARKKINAT
Perinteisiksi muodostuneet joulumark-
kinat jälleen Ruokolahden ulkomuseo 
alueella, Ruokolahden kirkonmäellä, 
Rasilantie 1,  22.11. klo 15 - 19. Kesä-
kahvila Kaiku on muuntunut joulukahvi-
laksi koristeluine kuusineen ja jouluisine 
tarjoiluineen. Tarjolla leivonnaisia, käsi-
töitä ynnä muuta jouluista. Joulupukki 
on paikalla klo 17 – 18. 
Lisätietoja

RÖYTYN JOULU
Röytyn kotiseututalo avautuu jälleen 
joulun alla ja on avoinna 23.11. – 15.12. 
klo 11 -16. Taipalsaarelaiset yhdis-
tykset pitävät kahviota ja kammareissa 
on Taipalsaaren käsityöläisten myyn-
tinäyttely. Talo on avoinna neljänä 
viikonloppuna ja lisäksi itsenäisyys-
päivänä. Lumettomaan aikaan myös 
hevosajopelimuseo on avoinna.  
Lisätietoja

KORVENKYLÄN JOULUMYYJÄISET
Korvenkylän koulun vanhempainyh-
distys järjestää perinteiset joulumyy-
jäiset Korvenkylän koululla, Asematie 
20, 55300 Rauha, sunnuntaina 1.12. klo 
10 – 12.30. Tarjolla herkullisia joululei-
vonnaisia ja jouluisia käsitöitä. Paikalla 
myös jouluinen kahvio ja ulkona tarjolla 
grillimakkaraa. Lisäksi myös arpajaiset 
sekä koulun kuoron musiikkiesitys. On 
myös huhuttu, että paikalla saatetaan 
nähdä myös joulupukki…
Lisätietoja

JOULUN AVAUS UUKUNIEMEN  
KIRJASTOSSA 
Uukuniemen Martat ja Uukuniemen 
kirjasto järjestävät kaikille avoimen 
joulun avauksen 2.12. Uukuniemen 
kirjastossa, Hovikummuntie 1, Parikkala 
klo 16.30 – 18.00. Paikalla kahvitarjoilu 
klo 16.30 alkaen ja klo 17.00 kuulta-
vissa runoja ja yhteislauluja. Vitriinissä 
esillä Uukuniemen kyläkaupan käsityö-
kahvilan näyttely. Yhteistyössä Uuku-
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niemen Martat ja Uukuniemen kirjasto.
Lisätietoja

VAARANMÄEN TILAN JOULUMYY-
JÄISET
Vaaranmäen joulumyyjäiset navetan 
vintillä Vaaranmäen tilalla, osoitteessa 
Kirkontie 560, 59520 Saari, lauantaina 
7.12. klo 11 – 15. Alakerrassa Puoti ja 
kahvilassa tarjolla glögiä, kahvia, puuroa 
ja arvontaa.
Lisätietoja 

JOULUTUNNELMAA LAURITSALAN 
JOULUMARKKINOILLA
Lauritsalan alueen asukasyhdistys 
järjestää jälleen perinteiset joulumark-
kinat lauantaina 7.12. klo 10-15 Laurit-
salan työväentalolla, Hakalinkatu 1. 
Paikalla paljon näytteilleasettajia ja 
joulun tunnelmaa!
Lisätietoja

 
 

LC-LUUMÄEN PERINTEISET JOULU-
MARKKINAT
Lions Club Luumäki järjestää lauan-
taina 7.12. klo 9 - 14 Taavetin Jouko-
lassa, Torikatu 8, 54500 Taavetti, perin-
teiset joulumarkkinat. Tarjolla on paljon 
käsitöitä ja lahjaideoita. Markkinoilla 
ohjelmassa myös arvontaa ja kahvion 
puolella on tarjolla herkullista joulu-
puuroa. Lisätietoja myyntipaikoista ja 
tarkemmasta aikataulusta antaa mark-
kinavastaava Hannu Ilves p. 0500 485 
084, s. hannu.ilves@kymp.net.
Lisätietoja

ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTON 
JOULUMYYJÄISET
EKKOn perinteiset joulumyyjäiset 
opistotalolla, Pohjolankatu 27, 53100 
Lappeenranta 14.12. klo 11 – 15. Myyn-
nissä on taide- ja käsitöitä, leivon-
naisia ja joulukoristeita- ja kortteja. 
Myyjiksi haluavia pyydetään varaamaan 
myyntipaikkansa keskiviikkoon 4.12. 
mennessä. Varauksen voi tehdä puhe-

limitse numerosta 044 566 4553 tai 
sähköpostilla toimisto@ekko.fi. Paikka-
vuokra on 10€ per henkilö. Myytävien 
tuotteiden tulee olla itsetehtyjä.
Lisätietoja

EKSOTEN JOULUMYYJÄISET
Eksote järjestää joulun alla kahdet 
joulumyyjäiset, joissa on tarjolla paljon 
erilaisia ja laadukkaita Eksoten kuntout-
tavassa työtoiminnassa valmistettuja 
käsityötuotteita. Ensimmäiset myyjäiset 
järjestetään torstaina 28.11. klo 9.30 – 
14.00 Lappeenrannan keskussairaalan 
ruokalan aulassa. Toinen järjestetään 
Oprissa, entisen Din Skon tiloissa 2. 
- 5.12. klo 9.00 – 17.00. Kyseessä on 
voittoa tavoittelematon toiminta, jonka 
tuotto käytetään kokonaisuudessaan  
kuntouttavan työpajatoiminnan ylläpi-
tämiseen. Kävijöitä pyydetään varaa-
maan käteistä mukaan. 
Lisätietoja
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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@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-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
Pormestarinkatu 6 B 2 krs.

53100 Lappeenranta 
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


