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ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY:N 
UUDET YHTEYSTIEDOT
Etelä-Karjalan kylät ry muutti Taipal-
saaren 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.

Kylien verkkosivut löydät nykyisin 
osoitteesta www.ekkylat.org. Terve-
tuloa tutustumaan uudistuneisiin sivui-
himme! 
 
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

VUODEN KYLÄN , KYLÄTOIMINNAN 
TIENNÄYTTÄJÄN JA MAASEUTUTOI-
MIJAN VALINNAT
Vuoden kylätoiminnan tiennäyttäjäksi 
valittiin Simpeleen kyläyhdistyksen 
Heta Pulkkinen. Pulkkinen on pitkän 
linjan panoksellaan vienyt kylätoimintaa 
eteenpäin ja vaikkei enää olekaan 

mukana kyläyhdistyksen hallituksessa 
toimii hän edelleen innokkaana talkoo-
laisena. 

Vuoden kylä –tittelin sai, osittain Heta 
Pulkkisen ansioista, Simpele. Vuoden 
kyläksi valittu Simpele on toiminnallaan 
kehittänyt alueensa liikunta- ja aktivi-
teettimahdollisuuksia sekä parantanut 
asuinviihtyvyyttä vaalimalla kulttuuri-
maisemaa mm. entisöidessään histo-
riallisen Tehtaanpuiston. 

Vuoden maaseututoimijaksi valittiin 
Partakosken kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Rauno Alatalo. Vuoden maaseu-
tutoimijaksi valittu Alatalo on saavut-
tanut erinomaisia tuloksia, innostanut 
ja tuonut innovatiivisuutta mukaan kylä-
toimintaan. Esimerkiksi Partakosken 
saha ja mylly siirtyivät Alatalon johdolla 
Partakosken kyläyhdistyksen omistuk-
seen ja aloittavat nyt uudet vaiheensa. 
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KIITOS AVOIMET KYLÄT 2018
Etelä-Karjalan kylät ry kiittää kaikkia 
Avoimet kylät –päivään osallistu-
neita. Tapahtuman tekevät sen järjes-
täjät ja ilman aktiivisia kyläläisiä ja 
talkoohenkeä ei tapahtumaa olisi ollut 
mahdollista järjestää. Suuri kiitos myös 
tapahtumassa vierailleille. 

JÄTEVESINEUVONTAA LAPPEEN-
RANNAN JA IMATRAN SEUDUILLA
Haja-asutusalueiden jätevesien käsit-
telyä koskevaa neuvontaa tarjotaan 
myös tänä kesänä. JÄSSI-jätevesineu-
vontahankkeet käynnistyivät touko-
kuussa Lappeenrannan seudulla 
Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry:n 
toimesta ja Imatran seudulla Suomen 
Kylät ry:n toimesta. Toimintamme on 
maksutonta ja puolueetonta.

Jässi on tavoitettavissa kesän aikana 
puhelinpalvelun lisäksi erilaisista tapah-
tumista mm. 1.7. Taipalsaari –päivillä. 
Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin 

hankkeen verkkosivuilla ja Saimaan 
vesiensuojeluyhdistyksen verkkosi-
vuilla. 

Hankkeet tarjoavat kiinteistökohtaista 
jätevesineuvontaa neuvonta-aluekoh-
taisesti sekä osallistuvat erilaisiin kesä-
tapahtumiin yleisneuvonnan merkeissä. 
Neuvojiin voi ottaa yhteyttä myös soit-
tamalla tai lähettämällä sähköpostia 
ja pyytää vaikka kiinteistökohtai-
selle neuvontakäynnille. Tarvittaessa 
neuvojat voivat järjestää kylätapahtu-
massanne 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

MAKSUTTOMAT KESÄKONSERTIT 
Lappeenrannassa on kesäkuun mittaan 
mahdollista nauttia maksutta moni-
puolisesta musiikkitarjonnasta Marian 
aukiolla, satamatorilla ja Joutsenon 
torilla. Musiikkivalikoimassa tarjolla 
kaikkea tanssimusiikista puhallinsoitin 
musiikkiin ja jazziin. Esitysten kellon ajat 
ovat aina klo 18.00 – 19.00. Tarkemmat 
esityspäivät sekä esiintyjät löydät täältä.

LOKAALI 2018 
Lokaali on tapahtuma, joka tarkoitettu 
jokaiselle maaseudun, kylien ja maaseu-
tukuntien kehittämisessä mukana 
olevalle ja siitä kiinnostuneelle. Vuoden 
2018 Lokaali järjestetään Savonlinnassa 
31.8. - 2.9.2018. Lisätietoja tapahtu-
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masta 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
Ilmoittautuminen

TIETOSUOJALAKI
Uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 
25.5.2018 ja myös Etelä-Karjalan kylät ry 
on sitoutunut noudattamaan asetusta. 
Koemme velvollisuudeksemme myös 
tiedottaa lain sisällöstä ja tuoda asiaa 
esiin jäsenillemme. Lain sisällöstä ja sen 
vaikutuksista voi lukea mm. Kotiseutu-
liiton sivuilta.

MTK TÖITÄ SUOMESTA
MTK lanseerasi Töitä Suomesta –verk-
kopalvelun, jonka tarkoitus on helpottaa 
työnsaantia ja auttaa työntekijää ja 
työnantajaa löytämään toisensa. Palve-
luun kirjautumisesta ja sen toiminnasta 

voi lukea lisää täältä. 

TARJOLLA ASIANTUNTIJAPALVELUI-
TA KYLIEN KEHITTÄMISEEN
Viisi vuotta Suomen Ladulle vesilii-
kuntapalveluita tuottanut Kiara Oy 
tarjoaa kyläyhdistyksille sekä matkailu-, 
liikunta- ja ohjelmapalveluyrityksille 
uimarantojen ja avovesien elämyksel-
liseen hyödyntämiseen liittyviä palve-
luita. Ranta-aktiviteetteihin liittyviä 
palveluita ovat mm. uimarannan palve-
luiden ja vesiturvallisuuden suunnittelu, 
reittien ja retkien suunnittelu ja toteutus 
sekä avovesiuintitarvikkeiden myynti. 
Tarjolla on palveluita myös kylien kult-
tuurimatkailun kehittämiseen.
Kiara Oy:n verkkosivut

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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