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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-

AVOIMET KYLÄT HOUKUTTELI YLI
90 000 KÄVIJÄÄ
Ihmisten kiinnostus kylien toimintaan
on tänä vuonna ollut iloinen yllätys.
Vuoden 2018 Avoimet kylät -tapahtumissa ympäri Suomea vieraili yli 90 000
kävijää, mikä teki tapahtumasta yhden
Suomen kesän suurimmista yksipäiväi-

sistä yleisötapahtumista. Monipuolinen
tapahtumatarjonta houkutteli ihmisiä
ja kävijämäärät vaihtelivat tarjonnan
mukaan kymmenestä yli tuhanteen.
KYLÄMESSUT RAUTJÄRVELLÄ
Rautjärven perinteiset Kylämessut
järjestetään jälleen kerran lauantaina
25.8. klo 10.00 – 14.00. Tapahtumapaikkana toimii Aseman koulu, Urheilijankatu 9, 56610 Rautjärvi. Messupäivän
pöytäpaikka toimintansa esittelijöille
sisällä tai ulkona 27€. Ruoka-annosten
myyjille hinta on 50€.
Lisätietoja tapahtumasta
Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Maria Wallenius p. 0504615432
rautjarvenkylamessut@gmail.com
LOKAALI 2018
Paikalliskehittäjien juhla Lokaali järjestetään tänä vuonna Savonlinnassa 31.8.
- 2.9. Tapahtumaan voi ilmoittautua
edullisemmilla
osallistumismaksuilla
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vielä 31.7. asti. Elokuun puolellakin ehtii
ilmoittautumaan, mutta osallistumismaksut nousevat ja osa majoitusvarauksista raukeaa jo 31.7. – viimeisetkin 13.8.
Varsinaisten juhlien lisäksi Lokaalissa on
tarjolla toinen toistaan upeampia retkiä
ympäri Etelä-Savoa, joten reissu Savonmaille on varmasti vaivan väärti!
Tutustukaa ohjelmaan ja ilmoittautukaa
mukaan tapahtuman verkkosivuilla.
Huomaattehan, että majoitusvaraukset
on tehtävä erikseen sivuilta löytyvien
ohjeiden mukaan.
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

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

SUOMEN ÄLYKKÄIN KYLÄ
Suomen älykkäin kylä on nyt haussa!
Kyseessä ei ole pelkästään kisa vaan
oikeastaan
kehittämiskokonaisuus,
jonka tarkoituksena on auttaa ja
kannustaa kyliä etsimään älykkäitä
ratkaisuja palveluiden ja toimintatapojen luomiseen ja kehittämiseen.
Tavoitteena on siis kylä, joka voisi hyvin
nyt ja tulevaisuudessa.
Lisätietoja
Ilmoittautuminen
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.
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Meillä on käytössämme kylien/
asukas¬yhdistysten yhteystietorekisteri
kunnittain ja käytämme rekisteriämme
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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.

salasananne on unohtunut, käyttäkää
”salasana hukassa” -linkkiä, joka löytyy
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

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 lähe-

tään 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

