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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

AVOIMET KYLÄT 2019
Avoimet kylät tulee tänäkin vuonna ja 
tällä kertaa teemana ovat kylien kiin-
topisteet, toisin sanoen yritykset ja 
kaupat. Toki jokainen kylä päättää itse 
kuinka osallistuu ja jokainen mukaan 
haluava otetaan mukaan yhteistyöhön. 
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Tavoitteena on saada aikaan liikehdintää 
kylien suuntiin kuin kylien sisälläkin. Jos 
tiedätte halukkaita yrityksiä tai haluatte 
ilmiantaa mahdollisen osallistujan ottaa 
rohkeasti yhteyttä toimiston sähköpos-
tiin.

Avoimet kylät on kesäkuun toisena 
lauantaina järjestettävä valtakunnal-
linen tapahtumapäivä, jona sadat kylät 
ympäri Suomen kutsuvat tutustumaan 
toimintaansa ja järjestävät tapahtumia. 
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä 
Suomen Kylät ry sekä maakunnalliset 
kyläyhdistykset ja paikalliset yhditykset.

Vuonna 2018 Avoimet kylät -päivä 
keräsi mukaan lähes 600 kylää, joissa 
vieraili tapahtumapäivänä 9.6. 90 000 
kävijää. Seuraavan kerran tapahtuma 
järjestetään lauantaina 8.6.2019.

Jos kylänne ei ehtinyt viimekerralla 
mukaan, niin nyt on hyvä hetki alkaa 
suunnitella ensi vuoden tapahtumaa! 

Tapahtuman aihe voi olla mikä vain: 
kahvit, talkoot, kirpputori, muotinäytös, 
karaoke, metsäretki – mikä ikinä onkaan 
teidän kylänne juttu.
Lue lisää

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.

KUNTOILUA VIIKONLOPPUUN
Tulevana viikonloppuna on mahdolli-
suus ottaa todellinen kiri rantakuntoa 
kohtaan, sillä lauantaina ja sunnuntaina, 
18. ja 19.5. järjestetään sekä Hullut 
kävelyt, että Kyläpyöräily -tapahtumat. 
Osallistuminen toiseen on jo hieno 
suoritus, osallistuminen molempiin 
lienee lähellä hulluutta. 

Lauantaina 18.5. Hulluissa kävelyissä 
startti tapahtuu jälleen klo 14 Autotalo 
Ripatin pihalta (Kaakkoiskaari 20) Mylly-
mäessä ja päättyy 30 km myöhemmin 
Vainikkalan juna-aseman ravintola 
Ukko-Pekkaan, Rajamiehentie 46, jossa 
asianmukaisesti voi mielenvikaisuu-
tensa virallistaa Hullun papereilla. 

Sunnuntaina 19.5. puolestaan on 
mahdollista kiertää Lappeenrantaa 
ympäröiviä kyliä polkupyörällä yli sadan 
kilometrin matkan. Tällä kertaa tarjolla 
ei ole arvioita osallistujien mielenlaa-
dusta, vaan se jätetään pyöräilijöiden 
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henkilökohtaisen tulkinnan varaan. 
Kyläpyöräilyssä reitti ja sen pituus 
ovatkin vapaasti valittavissa (huh!), 
kunhan pyöräily ajoittuu klo 8-20 väliin. 
Jokaisessa kylässä on mahdollisuus 
kirjata käyntinsä ja osallistua arvontaan, 
jossa on jälleen tarjolla hienoja palkin-
toja.
Hullut kävelyt
Kyläpyöräily

TYÖPAJA YHDISTYSTOIMIJOILLE
Lauantaina 25.5. Imatran monikulttuu-
rinen toimintakeskus Kipinä järjestää 
toimitiloissaan Yhdistystoiminta muutok-
sessa – työpaja yhdistystoimijoille 
-tapahtuman.

Ennen työpajaa kadulla pieni teltta klo 
11-12, jossa esittelään osallisuuden eri 
muotoja. Työpajan ohjelmassa vaikut-
tajatiimille varattu puheenvuoron 
kohdassa Onnistu muutoksessa -tari-
noita. 
Tapahtumapäivän ohjelma

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-
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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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