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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 10€/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

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

MARTTOJEN KESTÄVÄSTI KAAKOSSA 
KURSSISARJA
Kestävästi Kaakossa -hanke on Kymen-
laakson Martat ry:n ja Etelä-Karjalan 
Martat ry:n yhteinen Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen maaseuturahaston rahoit-
tama hanke. Hankkeen tavoitteena on 
kestävän kehityksen, kiertotalouden ja 
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resurssiviisauden näkökulmien parempi 
huomioiminen ruoanvalmistuksessa, 
jätteiden lajittelussa ja siivouksessa. 
Pyrimme edistämään yhteisöllisyyttä 
toteuttamalla kestävä kehitys -teemaista 
toimintaa, joka kokoaa yhteen 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. Jokaisella kokoontumiskerralla 
valmistamme ruokaa tai tehdään pientä 
naposteltavaa. Kurssisarjan teemana 
on arjen kestävät valinnat ruoanval-
mistuksessa ja ympäristöasioissa sekä 
tarvittaessa yleisötapahtumien 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-
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 s. minna.paajanen@martat.
fi

ANOLAN KEDON NIITTOTALKOOT
Joutsenossa Anolan kylällä järjeste-
tään 20.8. klo 17-19 perinteiset kedon 
niitto- ja haravointitalkoot. Kyseessä 
on muutaman tunnin urakointi. Keto 
sijaitsee viisi kilometriä Joutsenon 

kirkolta etelään, Anolantie 59 Lappeen-
ranta. Kimppakyyditystä mielivät 
ottakaa yhteyttä Kimmo Saarinen p. 041 
4631 1737 s. kimmo.saarinen@sll.fi.
Lisätietoja

KOKO PERHEEN PIIPAA-PÄIVÄ
Eksoten Akuutti tulosyksikkö järjestää 
maksuttoman ja kaikille avoimen koko 
perheen PiiPaa-päivän lauantaina 24.8. 
klo 10-15.30 Lappeenrannan keskus-
tassa. Tapahtumapaikkana on Maria-
naukio ja paikalla on yhteispäivystyksen 
henkilökuntaa, Eksoten ambulansseja, 
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja sopi-
muspalokuntien pelastusyksiköitä sekä 
Rajavartiolaitos. 

Yhteistyössä tapahtumassa on jalka-
palloseura Kultsu. Tapahtuman ajaksi 
aukiolle pystytetään paloautopomppu-
linna ja avataan nallepäivystys, jonne 
jokainen voi tuoda oman pehmonal-
lensa ammattitaitoiseen hoitoon. Pikku 
Kakkosesta tutut liikennepuistokons-
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taapelit Maltti ja Valtti esiintyvät tapah-
tumassa klo 11 ja 13. Lisätietoja

KINNUSEN TALO 110-VUOTIS JUHLA
24.8. juhlitaan Kinnusen talon 
110-vuotista historiaa kaikille avoi-
messa juhlatapahtumassa klo 18 alkaen 
Valtakatu 27, 53100 Lappeenranta. 
Ohjelmassa on luvassa live-musiikkia, 
puheita, tarinoita talon historiasta 
sekä maksullinen juhlaillallinen. Illal-
lisen jälkeen on luvassa yhteislaulua ja 
tanssia.  Lisätietoja

KOTKANIEMI-SALPA – MELONTA-
TAPAHTUMA
Salpa Hotellin, Lappeenrannantie 265, 
54530 Luumäki, rannassa on sunnun-
taina 25.8. mahdollista tutustua melo-
taan Saimaan Ladun ohjaajien kanssa. 
Perusteiden jälkeen voi meloa lahdel-
malle valvotusti. Mahdollisuus melomi-
seen on klo 11-15 välillä. Tapahtuman 
ajan on lapsille järjestetty tehtävärata 
Kotkaniemen sekä Salpa Hotellin piha-

piirissä. Kaikille tehtävien suorittaneille 
on luvassa palkinto. 
Lisätietoja

KOTKANIEMEN DRAAMAKIERROS
Tarinoita Kotkanniemestä –kierros 
johdattaa katsojat kahden näyttelijän 
voimin Kotkaniemen kartanon elämään 
Pehr ja Ellen Svinhufvudin aikaan, 
tuoden arkipuuhien rinnalle myös 
Suomen historia merkittävät hetket. 
Kierroksia järjestetään parittomina viik-
koina 15.9. asti. Kierros kestää vajaan 
tunnin, mutta tapahtuu pääosin pihapii-
rissä, joten katsojien on hyvä varautua 
säänmukaisesti. Kierroksen hinta 12€ /
hlö. Varaukset ennakkoon tekstiviestillä. 
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 
salasananne on unohtunut, käyttäkää 
”salasana hukassa” -linkkiä, joka löytyy 
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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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