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MUUTOKSIA KYLIEN HENKILÖSTÖÖN
Nykyinen kyläasiasihteeri Simo Siirilä 
siirtyy lokakuun alusta alkaen hoita-
maan yhdistyksen tiedottamista ja 
1.10. Etelä-Karjalan Kylät ry:n uutena 
kyläasiamiehenä aloittaa 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 2020-LUVULLE!
Ruokahävikki, hiilijalanjälki, kasvisruoka, 
kiertotalous…

Miten omilla valinnoillasi voit vaikuttaa? 
Miten elää kestävämmin? Mihin tarvitset 
apua ja kannustusta?

Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan 
vaihtoehdoista! 
19.9.2019 klo 13-18 Kuorttisen luomuka-
nala, Soskuantie 91, Lappeenranta
21.9.2019 klo 9-14 Savitaipaleen syys-
markkinat, tori, Savitaipale
7.10.2019 klo 18.30-20 Ylämaan Marttala, 
Ylämaantie 3003.
10.10.2019 klo 16-19 Lemin kirjasto, Urhei-

lutie 2.
Mukana infopisteissä:
Leader Länsi-Saimaa ry: Leader-rahoitus 
yrityksille ja yhdistyksille nyt ja 2020-
luvulla, nuorten Kipinärahat, Tehotonnit 
II-teemahanke yhdistysten pienille inves-
toinneille. 

Kestävästi Kaakossa -hanke (Etelä-Karjalan 
ja Kymenlaakson Martat): tietoa kestä-
västä kehityksestä ja kurssisarjasta yhdis-
tyksille sekä yhteistyökäynneistä yrityksiin.

Etelä-Karjalan kylät ry on mukana 
Ylämaalla ja Lemillä! Paikalla myös Kylien 
uusi kyläasiamies Mervi Lintunen. Terve-
tuloa tutustumaan!

Lisätietoa: 
Minna Paajanen, Kestävästi Kaakossa 
-hanke, puh. 050 301 2047, minna.
paajanen@martat.fi 
Terhi Ojanen, Leader Länsi-Saimaa ry, puh. 
045 668 9007, terhi.ojanen@leaderlansi-
saimaa.fi

https://www.teamviewer.com/fi/
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Yhteystiedot ja lisätietoja:
Minna Paajanen, hankeasiantuntija. puh. 
050 301 2047 s. 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

NETTI-KAHVILA
Kaakkois-Suomen Sydänpiiri järjestää 

Sydänpiirin toimitiloissa, Valtakatu 64, 
53100 Lappeenranta, nettikahvilan, 
jossa ohjataan sähköisten terveyspal-
veluiden ja omahoitosivujen käyttöä 
tietokoneen, puhelimen ja tabletin 
avulla. Tapahtuma järjestetään yhteis-
työssä Järjestö 2.0 ja Eksoten kanssa ja 
on maksuton. Netti-kahvila on avoinna 
parillisen viikon perjantaisin klo 9.15 
– 11.30 aina 15.11. asti. Ilmoittautu-
minen kullekin päivälle viimeistään 
viikkoa ennen p. 044 311 1554 tai sara.
viisoma@sydan.fi
Katso päiväkohtaiset teemat

EKKON DIGINEUVOUNTA
Etelä-Karjalan kansalaisopisto järjestää 
Opetushallituksen rahoituksen avulla 
kaudelle 2019-2020 avointa ja maksutonta 
tietotekniikan opetusta. Opetukseen 
on mahdollista osallistua opistotalolla, 
Lappeenrannan kirjastossa järjestettävissä 
työpajoissa tai kiertävän neuvontapisteen 
järjestyspaikoissa. Kyseessä on matalan 
kynnyksen neuvontapalvelu, johon vara-
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taan aika etukäteen. 
Digipiste-neuvontapalvelu
Opistotalolla, Pohjolankatu 27, 53100 
Lappeenranta järjestettävässä digineu-
vonnassa annetaan lähiohjausta ja aika 
on varattava viimeistään opetusta edel-
tävänä päivänä soittamalla tietotekniik-
kakouluttaja Pasi Litmaselle p. 050 555 
7271. Oma laite pyydetään ottamaan 
mukaan. Digipisteen toiminta-aika on 
13.9.-29.11.2019 (ei viikolla 43) ja 17.1.-
17.4.2020 (ei viikoilla 9 ja 15). Digipiste 
on seuraavan kerran avoinna 20.9. klo 
11.00 – 14.30.
Lisätiedot ja aikataulut

EKKOn kiertävä Digipiste
EKKO:n digipiste kiertää syyskau-
della Lappeenrannan alueella ja kuten 
muihinkin digipalveluihin, varataan aika 
etukäteen. Ilmoittautumiset Katri Joki-
pelto p. 050 555 8466. 
Aikataulut alueittain

EKKOn Digi pintaan! –paja Lpr:n 
kaupungin kirjastolla 
Lappeenrannan kirjaston Heili-salissa 
järjestetään keskiviikkoisin klo 10.00-
13.00 Digi pintaan! –paja, jossa teemat 
vaihtelevat viikottain. Paja järjestetään 
4.9.2019 – 16.10.2019 ja 22.1.2020 
-  19.2.2020. Ilmoittautumiset viimeis-
tään kolme päivää ennen opetusta Pasi 
Litmaselle p. 050 555 7271. 
Katso pajan viikottaiset teemat 

SÄÄTIÖPÄIVÄ
Kaakkoi-Suomen säätiöt kutsuvat 
mukaan viettämään virallisen säätiö-
päivän (1.10.) ennakkoiltaa Lappeen-
rannan Nuijamieheen, Valtakatu 39, 
30.9. klo 18.00 - 02.00. Tarjolla on 
kahvia ja pullaa sekä humoristista 
ohjelmaa, kuten Erkki Kepu Savorannan 
Helvetinkylältä, joka musiikkipitoisen 
supikoirasetin. Tapahtumassa pääsee 
tutustumaan säätiöiden toimintaan. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy. 

Mukana mm. Etelä-Karjalan ammatil-
lisen koulutuksen tukisäätiö sr, Karjalan 
Kulttuurirahasto, Kotkaniemi-säätiö sr, 
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö sr, 
Lappeenrannan sotaorpojen ja sotales-
kien säätiö sr, Lappeenrannan teknil-
lisen yliopiston tukisäätiö sr, Raija ja Ossi 
Tuuliaisen säätiö sr, Suomen Kulttuurira-
haston Etelä-Karjalan rahasto, Viipurin 
Tuberkuloosi säätiö sr ja William ja Ester 
Otsakorven Säätiö sr. 
Lisätietoja

MARTAT VINKKAAVAT
Martat vierailevat loppuvuoden aikana 
tiistaisin klo 16 – 18 Lappeenrannan 
pääkirjaston ala-aulassa jakamassa 
arkea helpottavaa ja ilahduttavaa tietoa. 
Seuraava tapahtuma 1.10. ja aiheena 
on Välipalalla on väliä! 
Aikataulut sekä tietoiskujen aiheet  

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Meillä on käytössämme kylien/ 

https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi/15497
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi/15511
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi/15511
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi/15491
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi/15967
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi/15708
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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 
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
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