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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

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

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-

POSTIN
PAKETTIAUTOMAATTIEN
PILOTTIKOKEILU
Suomen Posti varautuu Amazon.comin
ja muiden verkkokauppajättien Suomen
valloitukseen sekä kasvavaan pakettiliikenteeseen laajentamalla pakettiautomaattiverkostoaan Suomessa. Posti
haluaa nyt käynnistää kylätaloilla auto-

maattien pilottikokeilun, jossa kylätalot
tulevat osaksi Postin pakettiautomaattiverkostoa. Lokakuun aikana pilottiin
mukaan ilmoittautuneet kylät automaatin esim. kylätalolleen maksutta.
Automaatti sekä vastaanottaa että
lähettää paketteja. Jos alueeltanne
löytyy pilotista kiinnostunut kylä, ilmoittautua voi Postin palvelupisteverkoston
johtajalle: lasse.huttunen@posti.com
Lisätietoja pilottihankkeesta
SÄPINÄÄ RANTARAITILLA
Rantaraitilla
tarjolla
monenlaista
ohjelmaa lauantaina 27.10. klo 10-14.
Mahdollisuus on käydä tutustumassa
mm. Pumppuhuoneeseen, joka avaa
tilansa ihastelijoille. Tilaisuudessa kerrotaan kunnostusohjelman kuulumiset ja
käydään myös tulevaisuuden käyttöä
läpi. Paikalla myös toiminnastaan kertomassa Saimaan Latu ry, Leirin ja Pallon
kaupunginosayhdistys ry, Rakuunamäen Pumppuhuone ry ja Raja-Karjalan
Suunnistajat. Myös Buffetti palvelee
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tilaisuudessa! Korkkitehtaanrannassa
opastusta liikuntaan ja mahdollisuus
ottaa kantaa alueen kehittämiseen ensi
kesälle. Huhtiniemen frisbee golf radalla
Willimiehen Disc Golf ry opastaa lajista
kiinnostuneita.
Lisätietoja
SYNNYTYSKESKUSTELUILTA
Aktiivinen synnytys ry järjestää sarjan
keskusteluiltoja raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodenaikaan liittyvistä
aiheista Lappeenrannan Me-Talolla .
Illat perustuvat vertaistukeen ja ovat
avoimia kaikille kiinnostuneille ja halutessaan voi tulla vain kuuntelemaan.
Tapahtumaan ovat tervetulleita myös
kumppanit, tukihenkilöt ja vauvat!
Tiistaina 30.10. aiheena Muuttuva keho
– raskaudesta ja synnytyksestä palautuminen. Paikalla äitiysfysioterapeutti
Nora Cedergren.
Lisätietoja

PROLOCALIS
Lähituottajien yhteisöä keräävä ProLocalis hakee alustalleen tuottajia
Etelä-Karjalan alueelta. Tavoitteena on
kerätä kuluttajan kannalta helppo ja
vaivaton kokonaisuus palveluiden, elintarvikkeiden, käsitöiden ja elämysten
löytämiseen. Puhelinsovellus on jo
valmis ja ladattavissa Android ja Applen
laitteille. Liittyminen on maksutonta
ja tarjoaa tasavertaisen näkyvyyden
kaikille tuottajille. Se on myös loistava
tapa verkostoitua muiden tuottajien
kanssa. Yhteisö kasvaa jatkuvasti ja
toivottaa kaikki tuottajat koosta riippumatta mukaan toimintaan!
Lisätietoja:
Christos Granqvist
christos@prolocalis.com
Verkkosivut

MLL-TUKIHENKILÖKOULUTUS
Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Kymen tukihenkilöiden peruskoulutuksen 6.11. klo 17-20 Tirikan päiväkodissa Armilankatu 33 A Lappeenranta. Tukihenkilötoiminta on piirin
organisoimaa, ammatillisesti ohjattua
vapaaehtoistoimintaa.
Tukihenkilötoimintaan kuuluu kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Peruskoulutuksen
lisäksi tukihenkilöt saavat säännöllistä
ohjausta. Koulutus on maksuton ja
sisältää ruokailun. Ilmoittautumiset tai
sähköpostitse kymen.piiri@mll.fi
Lisätietoja
TÖITÄ SUOMESTA
MTK:n keväällä julkaiseman Töitä
Suomesta –palvelun tarkoitus on
helpottaa työnsaantia ja auttaa työntekijää ja työnantajaa löytämään toisensa.
Palveluun kirjautumisesta ja sen toiminnasta voi lukea lisää täältä.
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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@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

