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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

KESTÄVÄSTI KAAKOSSA -HANKKEEN 
KURSSISARJA
Kestävästi Kaakossa -hanke on Kymen-
laakson Martat ry:n ja Etelä-Karjalan 
Martat ry:n yhteinen Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen maaseuturahaston ra-
hoittama hanke. Hankkeen tavoitteena 
on kestävän kehityksen, kiertotalou-
den ja resurssiviisauden näkökulmien 
parempi huomioiminen ruoanvalmis-
tuksessa, jätteiden lajittelussa ja sii-
vouksessa. Pyrimme edistämään yhtei-
söllisyyttä toteuttamalla kestävä kehitys 
-teemaista toimintaa, joka kokoaa yh-
teen eri-ikäisiä alueen toimijoita.

 

Maaseudun yhdistyksille ja yhteisöille 
järjestettävät kurssisarjat ovat maksut-
tomia ja niihin sisältyy keskimäärin 2-3 
kokoontumiskertaa, joista yksi voi olla 
tarvittaessa tapahtumasuunnittelua. 
Osallistujia voi olla noin 10 henkilöä per 
kerta, riippuen kokoontumistilasta ja 
keittiöstä jossa valmistamme ruokaa tai 
tehdään pientä naposteltavaa.

Kurssisarjan teemana on arjen kestävät 
valinnat ruoanvalmistuksessa ja ympä-
ristöasioissa sekä tarvittaessa yleisöta-
pahtumien kestävät tarjoilut.

Avainsanoja ovat mm. kasvisruoka, 
lähiruoka, ruokahävikki, hiilijalanjälki, 
kohtuullisuus, kiertotalous, lajittelu ja 
varautuminen.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.2.2019-
28.2.2021, Hankenumero 79405

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalo-
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usrahastosta ja sitä rahoittaa Kaak-
kois-Suomen ELY-keskus.

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2014-2020.

Yhteystiedot ja lisätietoja:
Minna Paajanen, hankeasiantuntija. 
puh. 050 301 2047
minna.paajanen@martat.fi

JÄTEVESINEUVONTAA LAPPEEN-
RANNAN JA IMATRAN SEUDULLA 
TARJOLLA VIELÄ TÄMÄN KESÄN
JÄSSI-jätevesineuvontahankkeet 
toimivat Lappeenrannan seudulla 
Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry:n 
toimesta sekä Imatran seudulla Suomen 
Kylät ry:n toimesta. Hankkeet tarjoavat 
kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa 
sekä osallistuvat erilaisiin tapahtumiin 
yleisneuvonnan merkeissä. 

Jätevesilainsäädännön siirtymäaika 
päättyy 31.10.2019 ja hankkeet tarjo-

avat siirtymäajan loppuun saakka 
maksutonta ja puolueetonta jätevesi-
neuvontaa haja-asutusalueiden kiinteis-
töjen omistajille. Neuvojat ovat tavat-
tavissa erilaisissa tapahtumissa kesän 
mittaan. Neuvojaan voi olla yhteydessä 
myös puhelimitse tai lähettämällä 
sähköpostia ja pyytää vaikka kiinteistö-
kohtaiselle neuvontakäynnille. Tarvit-
taessa neuvojat voivat järjestää kyläta-
pahtumassanne jätevesi-infopisteen tai 
pitää esitelmätyyppisen jätevesi-illan.
 
JÄSSI-hankkeita rahoittaa ympäristö-
ministeriö Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kuksen kautta. Lisätietoja hankkeista 
löydät osoitteesta www.jatevesihanke.fi

Lappeenrannan seudun JÄSSI: 
Tiia Velin, 044 733 5377
tiia.velin@svsy.fi 
Facebook/Saimaan Vesiensuojeluyh-
distys ry

 

Imatran seudun JÄSSI:
Jari Kurjonen, 045 112 9441
jari.kurjonen@jatevesihanke.fi

KYLÄHULLUN PÄHKÄILYT
Valtakunnan 14. virallinen kylähullu 
Matti Hämäläinen alias Alpiini Piipa-
rinen on pähkäillyt elämänmenoa ja 
hiukan jo kyllästynyt omaan seuraansa. 
Niinpä hän haluaa lähteä kylille etsi-
mään keskustelua!

Alpiini Piiparinen saapuu kiertueelle 
Kaakkois-Suomeen 15.-16.10.2019.
Hänen visionsa maailmanmenosta ja 
kylälähtöisestä elämästä ovat herät-
täneet Keski-Suomessa ansaittua 
huomiota ja tajuntaa laajentavia 
ajatuksia. 

Kylähullun pähkäilyt -esitys on nähtä-
vissä Taipalsaarella Vehkataipaleen 
metsästysmaja/kylätalolla, Kanava-
kuja 2A Vehkataipale ti 15.10.2019 klo 
18.00.
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VAROITUS! Saattaa sisältää omien 
aivojen käyttöä.
Lisätietoja

DIGI- JA PANKKIPALVELUOPASTUSTA 
SAVITAIPALEELLA
Digi-opastaja Petri Kukko tarjoaa keski-
viikkona 16.10. klo 12-17 maksutonta 
opastusta eri laitteiden käytössä Savi-
taipaleen kirjastossa, Keskustie 2.  Oma 
tabletti, kännykkä tai läppäri pyydetään 
ottamaan mukaan, sekä varaamaan aika 
henkilökohtaiseen opastukseen soitta-
malla numeroon 040 7131 886. 

Klo 13-15 paikalla myös Nina Pesu Savi-
taipaleen Osuuspankista opastamassa 
sähköisessä tunnistautumisessa ja digi-
taalisten pankkipalveluiden käytössä. 
Omat pankkitunnukset oltava mukana. 
Lisätietoja

STARTTI VAPAAEHTOISTOIMINTAAN
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamis-
keskus oy Socom järjestää torstaina 

17.10. klo 17-19 vapaaehtoistoimin-
nasta kiinnostuneille perehdytyksen 
Lemin Vanhassa pappilassa, Toukka-
lantie 5, 54710 Lemi. Tapahtumassa 
käydään läpi vapaaehtoistoiminnan 
periaatteista ja vapaaehtoistoiminnan 
tavoista. Koulutus on maksuton ja avoin 
kaikille. Koulutus antaa perusvalmiudet 
toimia vapaaehtoisena ja sen suoritta-
misesta saa todistuksen. Koulutus ei 
sido osallistujaa mihinkään.
Lisätietoja

TAAVETIN SYYSMARKKINAT
Taavetin torilla, Linnalantie 45, järjeste-
tään jälleen 21.10. Luumäen perinteiset 
kylämarkkinat. Paikalla on paljon kaup-
piaita ja näytteilleasettajia. Tapahtu-
ma-aika klo 8.00-16.00.   
Lisätietoja

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 
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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

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=44
https://us16.campaign-archive.com/?u=816ad60a029a64bc7b68c5cb8&id=7cc5f65ea8
http://www.kaakonkantri.fi/

