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ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY:N UUSI
OSOITE
Etelä-Karjalan kylät ry muuttaa Taipalsaaren kunnantalolta uusiin tiloihin 1.4.
alkaen. Kylien käyntiosoitteena toimiikin
jatkossa osalle jo tuttu, Lappeenrannan
toimiston osoite Pormestarinkatu 6 B 2
krs. Käyntiosoitteen lisäksi muistutettakoon myös, että kylien verkko-osoite
vaihtui 1.3. Kylät löydätkin nykyisin
osoitteesta www.ekkylat.org. Tervetuloa tutustumaan uudistuneisiin sivuihimme!

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

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.

HAUSSA VUODEN KYLÄ , KYLÄTOIMINNAN TIENNÄYTTÄJÄ JA MAASEUTUTOIMIJA
Etelä-Karjalan Vuoden Kylä -titteli
on taas haettavissa. Valinnalla halutaan lisätä kylätoiminnan näkyvyyttä
ja tuoda esiin kylien monipuolista
toimintaa. Valinnassa painotetaan kylätoiminnan pitkäjänteisyyttä, luovaa
toimintaa ja tulevaisuuteen katsomista.
Huomio keskittyy erityisesti kylän kehit-

tämiseen laaja-alaisesti ja mm. suhteisiin kotikuntaan, lähipalveluihin, tiedottamiseen, yhteistyöhön ja elinkeinojen
edistämiseen.
Kylätoiminnan tiennäyttäjän valinnassa
keskiössä ovat pitkäaikaiset toimijat,
jotka panoksellaan ovat olleet kehittämässä valtakunnallista tai paikallista
kylätoimintaa ja ovat erityisen ansioituneita henkilöitä.
Maaseututoimijan valinnassa tarkastellaan henkilön hyviä tuloksia sekä innostavuutta ja innovatiivisuutta, eikä valintaan vaikuta toiminta-ajan pituus tai
senioriteetti.
Haku Etelä-Karjalan kylät ry:lle 31.3.
mennessä. Hakulomakkeeseen
AVOIMET KYLÄT 2018
Tämän vuoden Avoimet kylät –tapahtumaa vietetään tänä vuonna kesäkuun
toisena lauantaina 9.6. Vuoden 2018
teemaksi valikoitui kylien luontokoh-
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teet - siis laavut, ulkoilureitit ja luontokohteet, joihin kylät voivat halutessaan
kehittää tapahtumapäiväksi toimintaa
ja luoda palvelupisteitä.
Ilmoita kyläsi mukaan 25.5. mennessä
niin luodaan jälleen yhdessä mukava ja
ikimuistoinen Avoimet kylät -päivä!
LIIKUTHA SIEKII SOPIVASTI?
Torstaina 15.3. klo 15.00-17.00 Iso
apu –palvelukeskuksessa, Kauppakatu
63, kuultavissa tietoisku ikäihmisen
liikunnan tehosta ja annostelusta. Tilaisuudessa tietoa ikääntyneen harjoittelun nousujohteisuudesta, liikunnasta
ja siitä palautumisesta, kaatumisriskin
pienentämisestä sekä tarjotaan vinkkejä ravintoon ja käytännön harjoitteisiin. Asiantuntijoina tilaisuudessa
toimivat Katja Valkeavuo ja Pälvi Lietzen
(Fysios Lappeenranta). Tapahtumaan on
vapaa pääsy!
LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 2018
Iso apu palvelukeskuksessa vietetään

torstaina 22.3.2018 klo 13.00-15.00
valtakunnallista Lääkehoidon päivää ja
tapahtuman teemana on ”sopiva lääke”.
Päivän ohjelmassa kuullaan luento
Järkevä lääkehoito kuuluu kaikille.
Luento käy läpi lääkehoitoa aiheinaan
mm. mikä on sopiva lääke, kuinka lääkehoitoa edistetään, mikä on lääkkeenkäyttäjän oma vastuu ja ketkä ovat
vastuussa lääkehoidon toteutumisesta.
Asiantuntijana tilaisuudessa toimii
proviisori Paula Timonen (Pro dosis
Oy). Tapahtuma on maksuton ja kaikille
avoin.
KUUTINKULMAN TUOKIOT
Kuutinkulman
maalis-huhtikuun
tuokioissa tarjolla niin musiikkia kuin
aivojumppaakin. Tulevissa tapahtumissa luvassa muun muassa asahi
joogaa, tietokilpailua ja visailua, seurakuntahartaus ja yhteislaulua. Musiikin
ystäville tarjoutuu myös mahdollisuus
kuunnella Ajattomat -kuoron esitystä
27.3. pidettävien tietokilpailujen yhtey-

dessä. Koko kevään tuokiolistauksen
löydät tästä linkistä.
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(at)taipalsaari.fi.
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KYLÄ/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.

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

FACEBOOK JA TWITTER
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Facebookista ja Twitteristä.
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan!

SYTYN UUTISKIRJE
Suomen Kylätoiminnan uutiskirjeeseen

YHTEYSTIEDOT
Posti- ja käyntiosoite:
Etelä-Karjalan Kylät ry

KAAKONKANTRI
Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutuhankkeisiin KaakonKantrin kotisivuilta

