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ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY:N
UUDET YHTEYSTIEDOT
Etelä-Karjalan kylät ry muutti Taipalsaaren kunnantalolta uusiin tiloihin
Viljelytalolle Pormestarinkatu 6B, 53100
Lappeenranta. Käyntiosoitteen lisäksi
myös sähköpostiosoitteet vaihtuvat ja
vastaisuudessa yhteydenotot: ekkylat.
tuki@gmail.com,
ekkylat.toimisto@
gmail.com ja ekkylat.kylaasiamies@
gmail.com.

malla ja asentamalla etäkäyttö-ohjelman sen kotisivuilta, voit nopeuttaa
ja helpottaa Help deskimme työtä.
Mikrotukihenkilön tilaaminen paikan
päälle 10€/tunti + matkakulut. Yhteydenotot sähköpostilla, Jani Valtonen
ekkylat.tuki@gmail.com

toiminnan pitkäjänteisyyttä, luovaa
toimintaa ja tulevaisuuteen katsomista.
Huomio keskittyy erityisesti kylän kehittämiseen laaja-alaisesti ja mm. suhteisiin kotikuntaan, lähipalveluihin, tiedottamiseen, yhteistyöhön ja elinkeinojen
edistämiseen.

Kylien verkkosivut löydät nykyisin
osoitteesta www.ekkylat.org. Tervetuloa tutustumaan uudistuneisiin sivuihimme!

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

Kylätoiminnan tiennäyttäjän valinnassa
keskiössä ovat pitkäaikaiset toimijat,
jotka panoksellaan ovat olleet kehittämässä valtakunnallista tai paikallista
kylätoimintaa ja ovat erityisen ansioituneita henkilöitä.

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. Lataa-

VUODEN KYLÄN , KYLÄTOIMINNAN
TIENNÄYTTÄJÄN JA MAASEUTUTOIMIJAN HAKUAIKAA JATKETTU
Etelä-Karjalan Vuoden Kylä -titteli
on taas haettavissa. Valinnalla halutaan lisätä kylätoiminnan näkyvyyttä
ja tuoda esiin kylien monipuolista
toimintaa. Valinnassa painotetaan kylä-

Maaseututoimijan valinnassa tarkastellaan henkilön hyviä tuloksia sekä innostavuutta ja innovatiivisuutta, eikä valintaan vaikuta toiminta-ajan pituus tai
senioriteetti.
Haku Etelä-Karjalan kylät ry:lle 19.5.
mennessä.
Hakulomakkeeseen
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AVOIMET KYLÄT 2018
Tämän vuoden Avoimet kylät –tapahtumaa vietetään tänä vuonna kesäkuun
toisena lauantaina 9.6. Vuoden 2018
teemaksi valikoitui kylien luontokohteet - 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!
Mukaan jo ilmoittautuneet kylät ja
niiden tapahtumat löydät täältä. Listaa
päivitetään ilmoittautumisten myötä.
JÄTEVESINEUVONTAA LAPPEENRANNAN JA IMATRAN SEUDUILLA
Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevaa neuvontaa tarjotaan
myös tänä kesänä. JÄSSI-jätevesineuvontahankkeet ovat käynnistyneet
toukokuussa Lappeenrannan seudulla

Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry:n
toimesta ja Imatran seudulla Suomen
Kylät ry:n toimesta. Toimintamme on
maksutonta ja puolueetonta.
Hankkeet tarjoavat kiinteistökohtaista
jätevesineuvontaa neuvonta-aluekohtaisesti sekä osallistuvat erilaisiin kesätapahtumiin yleisneuvonnan merkeissä.
Neuvojiin voi ottaa yhteyttä myös soittamalla tai lähettämällä sähköpostia
ja pyytää vaikka kiinteistökohtaiselle neuvontakäynnille. Tarvittaessa
neuvojat voivat järjestää kylätapahtumassanne jätevesi-infopisteen tai pitää
esitelmätyyppisen jätevesi-illan.
JÄSSI-hankkeita rahoittaa ympäristöministeriö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kautta. Lisätietoja hankkeista
löydät osoitteesta:
www.jatevesihanke.fi
Lappeenrannan seudun JÄSSI:
Tiia Velin, 044 733 5377
tiia.velin@svsy.fi

Facebook/Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry
Imatran seudun JÄSSI:
Jari Kurjonen, 045 112 9441
jari.kurjonen@jatevesihanke.fi
LIIKENNELAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET JA MAASEUTU
Mediassa jonkin verran puhuttanut
valtakunnallinen liikennelainsäädäntö
ns. liikennekaari astuu voimaan 1.7.2018
alkaen. Lainsäädännöstä ja sen vaikutuksista sekä lainsäädäntöön vaikuttamisesta lisätietoja tarjoaa vuoden
alussa käynnistynyt valtakunnallinen
Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen
digiboksi –tiedotushanke. Hankkeen
ensimmäinen webinaari järjestetään
28.5. klo 9.30 ja on avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautumiset 23.5.
mennessä.
Lisätietoja webinaarista sekä ilmoittautumisohjeet
Hankkeen kirje kyläasiamiehille
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KYLÄPYÖRÄILY 2018
Kyläpyöräily kuljettaa jälleen ympäri
kyliä Lappeenrannan ympäristössä
sunnuntaina 20.5.2018 klo 8.00 –
20.00. Tapahtumaan osallistuminen
on ilmaista, mutta matkan varrelle on
hyvä varata hieman rahaa mukaan
eväiden ostoon vaikka ilmaisia mehuasemia pysähdyspaikoilla onkin. Tuttuun
tapaan tapahtumassa arvotaan myös
palkintoja. Pääpalkinnon arvontaan
voi osallistua vierailemalla vähintään
neljässä kylässä.
Lisätiedot tapahtumasta
KULTTUURITAPAHTUMA HAKEE
OSALLISTUJIA
Lappeenrannan Satamatorilla järjestetään 24.5.2018 MHAW-hyvää mieltä
kulttuurista -toimintapäivä, johon
haetaan esittelijöitä yhdistyksistä ja
säätiöistä. Myös ohjelmaan osallistuminen on mahdollista. Tapahtumasta
luotavaa esitettä varten osallistujia
pyydetään lähettämään edustamansa

tahon logo sähköpostilla osoitteeseen
heikintalot@gmail.com.
Tapahtumaa markkinoidaan sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä.
Järjestäjinä toimivat Lappeenrannan
Mielenterveysseura, Me-talo Lappeenranta, Nicehearts ry ja Heikintalo ry.
LOKAALI 2018
Lokaali on tapahtuma, joka tarkoitettu
jokaiselle maaseudun, kylien ja maaseutukuntien kehittämisessä mukana
olevalle ja siitä kiinnostuneelle. Vuoden
2018 Lokaali järjestetään Savonlinnassa
31.8. - 2.9.2018. Lisätietoja tapahtumasta tarjoavat Järvi-Suomen kylät ry:n
kyläasiamies Mervi Lintunen p. 045 222
0585,
jarvisuomenkylat1992@gmail.
com ja yhdistyksen puheenjohtaja
Jouko Mälkiä p. 050 404 9823, jouko.
malkia@wiksu.fi
Tapahtumaohjelmaan
Ilmoittautuminen

TARJOLLA ASIANTUNTIJAPALVELUITA KYLIEN KEHITTÄMISEEN
Viisi vuotta Suomen Ladulle vesiliikuntapalveluita tuottanut Kiara Oy
tarjoaa kyläyhdistyksille sekä matkailu-,
liikunta- ja ohjelmapalveluyrityksille
uimarantojen ja avovesien elämykselliseen hyödyntämiseen liittyviä palveluita. Ranta-aktiviteetteihin liittyviä
palveluita ovat mm. uimarannan palveluiden ja vesiturvallisuuden suunnittelu,
reittien ja retkien suunnittelu ja toteutus
sekä avovesiuintitarvikkeiden myynti.
Tarjolla on palveluita myös kylien kulttuurimatkailun kehittämiseen.
Kiara Oy:n verkkosivut
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
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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

