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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

VUOSIKOKOUS
Vuoden 2019 vuosikokous järjestetään 
29.4. klo 17.00 yhdistyksen toimiti-
loissa, Pormestarinkatu 6 B 2.krs, 53100 
Lappeenranta. Tilaisuus on avoin kaikille 
jäsenille. Lämpimästi tervetuloa!

HAKU VIELÄ HETKEN AVOINNA 
Vuoden maaseututoimijan, vuoden ky-
län ja kylätoiminnan tiennäyttäjän haku 
tälle vuodelle on vielä pari viikkoa auki, 
joten nyt on aika ilmoittaa varteen 
otettava ehdokas mukaan!
  
Asuuko kylällänne supersankari, jolle 
mikään tehtävä ei tunnu olevan mah-
doton toteuttaa? Onko juuri teidän 
kylänne yhteistyön ja edistyksen airut? 
Tunnetteko hyvän tyypin, joka auttaa 
naapuria mäessä ja jonka suuntavaisto 
ohjastaa koko kylää eteenpäin? Täytä 
rohkeasti hakemus ja palauta se 30.4. 
mennessä!
Haku vuoden kylä
Haku vuoden maaseututoimija/kylätoi-

minnan tiennäyttäjä

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. 
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.
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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.

SYDÄNPIIRIN JA MUISTILUOTSIN 
AVOIMET YLEISÖLUENNOT
Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ja 
Etelä-Karjalan Muistiluotsi järjestää 
sarjan avoimia yleisöluentoja Lappeen-
rannassa ja Imatralla. Seuraava luento 
24.4. klo 16 Lappeenrannan toimiti-
loissa, Valtakatu 64, 53100 Lappeen-
ranta. Aiheena Voimavaroja arkeen, 
luennoitsijana logoterapeutti Tuula 
Katainen. Tutustu luentojen aikatau-
luihin ja aiheisiin.

E-URHEILUA KOKO PERHEELLE
Lappeenrannan IsoKristiinassa voi 
lauantaina 27.4. klo 10-18 tutustua 
kilpapelaamisen maailmaan lähietäi-

syydelta Saimaa Clutch –tapahtumassa. 
Lisäksi myös mahdollisuus itse osal-
listua yleisöpelialueella, jossa tarjolla 
on uusien virtuaalilasien lisäksi myös 
vanhempia pelikoneita Lappeenrannan 
pelikonemuseon toimesta. Paikalla 
myös paljon e-urheiluun liittyvää tietoa 
ja viihdettä. Tapahtuma on maksuton. 
Tapahtuman lisätiedot ja aikataulut

MARTAT VINKKAA – TIETOJA JA IDE-
OITA ARKEEN
Vuoden 2019 aikana on mahdollista 
käydä kuulemassa Imatran pääkirjaston, 
Virastotie 1 55120 Imatra, ala-aulassa 
Marttojen jakamaa arkea helpottavaa 
ja ilahduttavaa tietoa. Paikalla on aina 
Etelä-Karjalan Martat ry:n kotitalous-
asiantuntija. Tietoiskuihin osallistu-
minen ei vaadi ennakkoilmoittautumista 
ja ne ovat maksuttomia. Torstaina 4.4. 
klo 16-18 kuultavissa aiheesta Isoäidin 
kodinhoitovinkit tutuiksi – ympäristöys-
tävällistä kodinhoitoa.
Katso koko vuoden ohjelmisto

http://suomenkylat.fi/toiminta-2/avoimet-kylat/
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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 
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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