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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 
–HANKE
Kymelaakson- ja Etelä-Karjalan Martat 
ry:t aloittivat vuoden alussa yhteisen 
Kestävästi Kaakossa -hankkeen ruoka-
hävikin vähentämiseksi sekä jätteiden 
ja poistotekstiilien kierrättämiseen liit-
tyvän osaamisen lisäämiseksi. Hank-
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keen tavoitteena on myös lisätä yhtei-
söllisyyttä toteuttamalla toimintaa 
kestävän kehityksen teemalla, kooten 
yhteen eri-ikäisiä alueen asukkaita ja 
erilaisia toimijoita. Toteutustapoina 
ovat yhteistyökäynnit yrityksiin, kurssit 
yhdistyksille ja yhteisöille sekä myös 
erilaiset tapahtumat ja tempaukset. 
Hankkeen toteuttamisaika on 1.2.2019 
– 28.2.2021. Rahoitus hankkeelle on 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja rahoittajana 
toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 

KESKUSTELUFOORUMI KARJALAREENA 
Lappeenrannan Nuorkauppakamari ry 
järjestää Kulttuuritila Nuijamiehessä 
perjantaina 28.6. klo 12 – 18 kaikille 
avoimen keskustelutapahtuman, jonka 
teemana on Elinvoimainen Etelä-Kar-
jala. Elinvoimaisuutta käsitellään teol-
lisuuden muutoksen, maakunnan 
vihreyden ja työvoiman löytämisen 
näkökulmasta. Tapahtumaan osallistu-
minen ei vaadi erillistä ilmoittautumista, 

vaan tilaisuuteen voi saapua kuuntele-
maan itseään kiinnostavia osuuksia.
Lisätietoja ja tapahtuman aikataulut

UUKUNIEMI-JUHLAT
Uukuniemi-seura ry järjestää 29.-30.6. 
Uukuniemen kirkkomäellä, Uukunie-
mentie 1012, vuosittaiset Uukunie-
mi-juhlat ja teemana tänä vuonna ovat 
evakot. Juhlan aikana mm. elokuvaa, 
musiikkia sekä Uukuniemeläisten 
evakoiden muistoja. Juhlan aikana pide-
tään myös Uukuniemi-seuran vuosiko-
kous. 
Tapahtuman aikataulu 

HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ JA MUSIIKKIA 
IMATRALLA
Imatran Koskenpartaan ravintolat järjes-
tävät 3.7. Notkuva pöytä hyväntekeväi-
syystapahtuman, jonka tuotto lahjoi-
tetaan kokonaisuudessaan Nuorten 
Ystävät ry:n Imatran yksiköiden toimin-
taan. Lounaan ajankohta 17 – 18.
Lounaan yhteydessä on mahdollista 

nauttia Imatran puhallinorkesterin 
järjestämästä, maksuttomasta kesäsoi-
tosta Koskenpartaan esiintymislavalla.
Notkuva pöytä 2019
Imatran puhallinorkesterin kesäsoitto

LUONTOPÄIVÄ LUUMÄELLÄ
Kesäohjelmaa koko perheelle tarjoaa 
Luumäen luontopäivä, jota vietetään 
Kotkaniemessä presidentti P.E. Svin-
hufvudin kotitalon pihapiiriissä 4.7. 
klo 11 - 20. Päivän aikana on mahdol-
lisuus pelata pihapelejä, osallistua 
hyönteishotellin rakentamiseen sekä 
opastetulle puutarha- tai luontokierrok-
selle. Lapsille ja perheille on ohjelmassa 
metsäseikkailua Varpu ja Naava metsä-
tonttujen johdolla. Luontopolku on kier-
rettävänä tapahtuman ajan sekä lisäksi 
lasiverannalla on esillä Etelä-Karjalan 
Allergia- ja ympäristöinstituutin perhos-
näyttely. Tapahtumaan on vapaa pääsy, 
mutta hyönteishotellin rakentajilta peri-
tään pieni tarvikemaksu.
Tarkka aikataulu ja lisätiedot tapahtumasta 
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SAMPOMOBIILI – PALVELUJA JA 
OPPIMISTA PYÖRILLÄ 
SampoMobiili on Saimaan ammat-
tiopisto Sampon uusi matkailuauto, 
joka toimii liikkuvana oppimisympäris-
tönä. SampoMobiilin avulla Sampon 
opiskelijat voivat tarjota erilaisia palve-
luita, kuten verenpaineen mittausta ja 
it-tukea yrityksille, yhdistyksille ja yksi-
tyishenkilöille eri puolilla Etelä-Karjalan 
maaseutualuetta.
 
Keväällä 2019 on luvassa erilaisia kokei-
luja eri puolin Etelä-Karjalaa. Lisätietoa 
autosta ja pian julkaistavista vierai-
lukohteista löydät osoitteesta www.
sampomobiili.fi.

SAUNAPÄIVÄ
Ylen kesän 2019 kärkihankkeena on 
Suomen ainutlaatuista saunakulttuuria 
juhlistava Saunapäivä. Saunapäivä 
järjestetään 27.7. ja mukaan toivotaan 
osallistujia ympäri Suomen. Päivän 
tarkoitus on tuoda ihmisiä yhteen 

saunomisen merkeissä ja pitää hauskaa. 
Osallistujalistan voi käydä katsomassa 
osoitteessa   yle.fi/saunapaiva.

Yle tulee kesän aikana tekemään myös 
kattavasti juttuja saunakulttuuriin ja 
saunomiseen liittyen sekä käsittele-
mään aihetta laajasti aluetoimituksissa, 
radiossa, tv:ssä, nettisivuilla sekä sosi-
aalisessa mediassa. Radio Suomi myös 
saunoo Saunapäivänä 24 tuntia ympäri 
Suomea. 
Ilmoittaudu mukaan

Heräsikö innostus ilmoittaa saunasi 
mukaan Saunapäiväksi 27.7.2019 tai 
haluatko tietää lisää kampanjasta?

Ole yhteydessä:
Apulaistuottaja Maija Aho p. 040 830 
2952 maija.aho@yle.fi
Tuottaja Tiina Klemettilä p. 040 8302842 
tiina.klemettila@yle.fi
Toimittaja Tiia Lappalainen p. 044 421 
4544 ext-tiia.lappalainen@yle.fi

Toimittaja Jusu Lounela p. 040 505 9766 
jusu.lounela@yle.fi

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
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM9Iu9jsQ_lqy3nwK6YqHJCy0SBTnseW3zocdT_J7mdCzsCg/viewform
mailto:maija.aho%40yle.fi?subject=
mailto:tiina.klemettila%40yle.fi?subject=
mailto:ext-tiia.lappalainen%40yle.fi?subject=
mailto:jusu.lounela%40yle.fi?subject=
mailto:ekkylat.toimisto%40gmail.com%20%20?subject=
mailto:ekkylat.toimisto%40gmail.com%20%20?subject=


Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 6/2019 

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

http://hallinta.tapahtumat.ekarjala.fi/login
https://www.facebook.com/ekkylat/
https://www.facebook.com/ekkylat/
https://twitter.com/ekkylat15?lang=fi
https://www.yhdistysinfo.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=42
https://mailchi.mp/4030f544ad00/suomen-kylt-ry-uutiskirje-62019?e=297aaeabc2
http://www.kaakonkantri.fi/

