Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 2/2019
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 10€/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

LEADER LÄNSI-SAIMAA TIEDOTTAA:
LEADER-RAHAA PIENIIN INVESTOINTEIHIN
Lappeenrannan seudun yhdistykset
voivat hakea Leader-tukea pieniin
investointeihin (kokonaiskustannukset
1 000-10 000 €). Tehotonnit-teemahankkeen alahankkeiden haku on
käynnissä 21.1.-31.3.2019. Länsi-Saimaan kunnissa alkaa myös Nuorten
Kipinärahat, jossa nuoret voivat hakea
100-500 euron (max. 1000 €) tukea itse
toteuttamiinsa hankkeisiin ja yrityskokeiluihin.
Lue lisää Tehotonnit -teemahankkeesta
ja Nuorten Kipinärahoista www.leaderlansisaimaa.fi tai kysy toiminnanjohtaja
Terhi Ojaselta, p. 045 668 9007, terhi.
ojanen@leaderlansisaimaa.fi.
Tervetuloa tammi-helmikuun aikana
järjestettäviin infotilaisuuksiin. Toimistomme on muuttanut: Raatimiehenkatu
18, Lappeenranta.

VUODEN KYLÄN, VUODEN MAASEUTUTOIMIJAN JA KYLÄTOIMINNAN
TIENNÄYTTÄJÄN HAKU KÄYNNISTYI
Hei kyläläiset! Vuoden maaseututoimijan, vuoden kylän ja kylätoiminnan
tiennäyttäjän haku tälle vuodelle on
jälleen avattu! Asuuko kylällänne supersankari, jolle mikään tehtävä ei tunnu
olevan mahdoton toteuttaa? Onko juuri
teidän kylänne yhteistyön ja edistyksen
airut? Tunnetteko hyvän tyypin, joka
auttaa naapuria mäessä ja jonka suuntavaisto ohjastaa koko kylää eteenpäin?
Täytä rohkeasti hakemus ja palauta se
30.4. mennessä!
Haku vuoden kylä
Haku vuoden maaseututoimija/kylätoiminnan tiennäyttäjä
AVOIMET KYLÄT TULEE TAAS TÄNÄKIN
VUONNA!
Avoimet kylät on kesäkuun toisena
lauantaina järjestettävä valtakunnallinen tapahtumapäivä, jona sadat kylät
ympäri Suomen kutsuvat tutustumaan
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toimintaansa ja järjestävät tapahtumia.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä
Suomen Kylät ry sekä maakunnalliset
kyläyhdistykset ja paikalliset yhditykset.
Vuonna 2018 Avoimet kylät -päivä
keräsi mukaan lähes 600 kylää, joissa
vieraili tapahtumapäivänä 9.6. 90 000
kävijää. Seuraavan kerran tapahtuma
järjestetään lauantaina 8.6.2019.
Jos kylänne ei ehtinyt viimekerralla
mukaan, niin nyt on hyvä hetki alkaa
suunnitella ensi vuoden tapahtumaa!
Tapahtuman aihe voi olla mikä vain:
kahvit, talkoot, kirpputori, muotinäytös,
karaoke, metsäretki – mikä ikinä onkaan
teidän kylänne juttu.
Lue lisää
SAMPOMOBIILI – PALVELUJA JA
OPPIMISTA PYÖRILLÄ
SampoMobiili on Saimaan ammattiopisto Sampon uusi matkailuauto,
joka toimii liikkuvana oppimisympäris-

tönä. SampoMobiilin avulla Sampon
opiskelijat voivat tarjota erilaisia palveluita, kuten verenpaineen mittausta ja
it-tukea yrityksille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille eri puolilla Etelä-Karjalan
maaseutualuetta.
Keväällä 2019 on luvassa erilaisia kokeiluja eri puolin Etelä-Karjalaa. Lisätietoa
autosta ja pian julkaistavista vierailukohteista löydät osoitteesta www.
sampomobiili.fi.
KUUTIN SYNTYMÄPÄIVÄT
Kuutit syntyvät yleensä helmikuun
lopussa Nestorinpäivän aikoihin ja
Kehruuhuoneella juhlitaankin Lasten
lauantaina 2.3. kuuttien syntymäpäiviä.
Synttäreitä juhlistetaan askartelemalla
heille kortteja, leikkimällä kala- ja norppa-aiheisia leikkejä ja saattaapa tapahtumassa olla mahdollisuus myös tavata
norppa!
Tapahtuman järjestää Suomen luonnon-

suojeluliitto Etelä-Karjala. Kehruuhuone
sijaitsee linnoituksessa Kristiinankatu
20, 53900 Lappeenranta, tapahtuma-aika klo 11-14.
Lisätietoja
RAVITSEMUSTERAPEUTIN TIETOISKUT: TALVIEXTRA
Talviextrassa aiheena suola, sen tarve,
saanti ja suositukset. Ravitsemusterapeutin tietoiskut järjestetään parillisten viikkojen keskiviikkoina klo
14.00 - 15.30 Lehmuskodin juhlasalissa Armilankatu 33, 53100 Lappeenranta. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia
ja maksuttomia eivätkä vaadi ilmoittautumista.
Lisätietoja
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Meillä on käytössämme kylien/
asukas¬yhdistysten yhteystietorekisteri
kunnittain ja käytämme rekisteriämme
teille tiedottamiseen. Rekisterin ajantasaisuus takaa sen, että saatte ajan-
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tasaista tietoa maakunnallisesta/valtakunnallisesta kylä-toiminnasta sekä
muiden maaseututoimijoiden toiminnasta. Rekisteristämme löytyvät kunkin
yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin/rahastonhoitajan yhteystiedot.

kirjautumissivun alareunasta. Tällöin
järjestelmä lähettää uuden salasanan.

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

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

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

KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenterin löydät Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.
Käy lisäämässä oma tapahtumasi tästä.

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 tapahtumi-

anne 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

