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Etelä-Karjalan Kylät ry:n Osaava ja 

Osallistuva tekijä -hanke tarjoaa 3. 

sektorin yhdistyksille ja maaseudun 

mikroyrityksille työnantajuuteen liitty-

viä koulutuksia. Koulutuksen aiheena 

on yhdistystoiminta ja sen aktivointi, 

yhdistys työllistäjänä, ympäristöhank-

keiden käynnistäminen ja toteuttami-

nen sekä yhdistyksen ympäristösopi-

muksen tekeminen.  

Maaliskuun koulutukset on nyt pidetty. 

Jatkamme jälleen toukokuussa, tar-

kemmat ajat, paikat ja ohjelmat ilmoi-

tetaan myöhemmin. 

Hanke mahdollistaa myös pitkäaikais-

työttömien työllistymisen joko palkka-

tuella tai työkokeilulla. Jos yhdistyk-

senne on kiinnostunut, ottakaa yh-

teyttä. Suunnitellaan asiaa ja laitetaan 

paikka auki. Lisätietoja: Työvalmentaja 

OSAAVA JA OSALLISTUVA TEKIJÄ  -HANKE minna.piutula (at)taipalsaari.fi, 040 

216 5342 

 

Etelä-Karjalan Kylien Help Desk avattiin 

jälleen toukokuun alussa. Ongelmat 

puhelinten, tablettien tai tietokonei-

den kanssa ratkotaan arkisin klo 9 – 13. 

Yhteydenotot joko puhelimitse tai 

sähköpostilla, Jani Valtonen p. 040 487 

1209,  ekkylat15@gmail.com  

 

Avoimet Kylät -tapahtuma järjestetään 

taas 10.6. ja Suomen 100-vuotisjuhlan 

kunniaksi luvassa on entistä näyttä-

vämpi ja hienompi tapahtuma täynnä 

yhdessäoloa ja kylien elämään tutustu-

mista. Jokaisella kylällä on omat 

juttunsa, mutta luvassa on esimerkiksi 

opastettuja luontokierroksia, musiikki-

esityksiä, soutelua, kahviloita ja paljon 

muuta. Tapahtumat ovat pääasiassa 

maksuttomia. Lisätietoa kylistä ja 

tapahtumista voit katsastaa Avoimet 

Kylät -tapahtuman kotisivulta.  

 

Salpalinjan oppaat ovat paikalla ja 

esittelevät toimintaansa Rutolan ken-

tällä, Rutolantie 36. Opastetut kierrok-

set lähtevät matkaan klo 12. Varaathan 

mukaasi ulkoiluun sopivat jalkineet ja 

taskulampun. Lisätietoja tapahtumasta 

antaa Mauno Siren p. 0400 889 057 ja 

Juha Huttunen p. 040 5769 149. 

 

Vaihtoehtoisena tapana tutustua Sal-

palinjaan on liikkua omalla pyörällä. 

Reittikartat ja ohjeet voi noutaa Ruto-

lan kentältä (Rutolan Hovin vieressä) 

klo 10 – 14. Salpalinjan oppaat jakavat 

tarkempaa tietoa kohteiden sijainnista. 

AVOIMET KYLÄT 

HELP DESK PALVELEE! 

SALPA CYCLING 

SALPALINJAN OPPAAT 
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Jätevesineuvoja  

Pirkko Räikkönen, 046 9420 051  

pirkko.raikkonen@jatevesihanke.fi 

Jätevesineuvoja  

Jari Kurjonen, 045 1129 441  

jari.kurjonen@jatevesihanke.fi  

 

Lappeen Riennon Vainikkalan kyläosas-

to järjestää taas maksuttoman ”Hullut 

kävelyt” -tapahtuman 20.5. Lappeen-

ranta-Vainikkala välillä. Valittavana on 

kolmesta vaihtoehdosta omaan mie-

lenterveyteen sopivin pituus, joista 

vaativin on 30 km pitkä Kylähullun 

kävely. Puolet lyhyempi, Puolihullun 

patikointi on 15 km ja vain vähän tä-

rähtäneille sopii 9 kilometriä pitkä 

Warttihullun vaellus. Lisätietoja tapah-

tumasta voit katsoa tästä.  

 

 

 

Lappeenrannan Iso apu järjestää moni-

puolista ohjelmaa pitkin toukokuuta. 

Perjantaina 19.5. Arjen olohuoneessa 

klo 9-11 luvassa mm. tuolijumppaa, 

yhteislaulua ja venyttelyä. Kuun lopus-

sa ke 31.5. Lappeenrannan historiaan 

sukeltava valokuvanäyttely. Koko tou-

kokuun ohjelman löydät täältä. 

 

Meillä on käytössämme kylien / asukas

-yhdistysten yhteystietorekisteri kun-

nittain ja käytämme rekisteriämme 

teille tiedottamiseen. Rekisterin ajan-

tasaisuus takaa sen, että saatte ajanta-

saista tietoa maakunnallisesta/

valtakunnallisesta kylä-toiminnasta 

sekä muiden maaseututoimijoiden 

toiminnasta. Rekisteristämme löytyvät 

kunkin yhdistyksen puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan sekä sihteerin/

rahastonhoitajan yhteystiedot. 

AVOIMET KYLÄT -PÄIVÄSSÄ MUKANA 

Röytyn kotiseututalo, Mooses Putron 

kotimuseo, Luumäen linnoitus- ja 

kotiseutumuseo, Nuijamaan pitäjän-

museo. 

 

Suomen Kylätoimikunta ry:n ”Jässi” -

jätevesihanke antaa neuvontaa ja 

tietoa 3.4.2017 uudistuneen haja-

asutusalueiden jätevesilainsäädännön 

muutoksista. Jässin neuvojat voi kut-

sua pitämään info-pisteen tai luento-

tyyppisen jätevesi-illan. ”Jässi” -hanke 

saa rahoituksen ympäristöministeriöltä 

Kaakkois-Suomen ELY-Keskuksen 

kautta ja sen hankealueena toimivat 

Imatra, Parikkala, Ruokolahti ja Raut-

järvi. Jos innostuitte järjestämään 

kylässänne jätevesien käsittelyyn liitty-

vän tapahtuman lisätietoja hankkeen 

verkkosivuilta www.jatevesihanke.fi/

imatra 

HULLUT KÄVELYT KÄVELLÄÄN TAAS  

ISO APU -PALVELUKESKUS 

JÄTEVESINEUVONTAA KYLÄSSÄNNE 

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE 
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Tapahtumakalenterin löydät Etelä-

Karjalan maakuntaportaalista. Käy 

lisäämässä oma tapahtumasi tästä.  

 

Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Faceboo-

kista ja Twitteristä. Tykkää ja kutsu 

kaverisikin mukaan! 

YHTEYSTIETOJA 

Sähköpostiosoite:  

ekkylat.toimisto(at)taipalsaari.fi  

Tänne mm. yhdistyksenne yhteystieto-

muutokset. Sähköiset kyläkirjeet lähe-

tään myös tästä sähköpostiosoitteesta. 

 

 

 

 

Mikäli haluatte välittää tapahtumianne 

tai uutisianne kauttamme, toimittakaa 

julkaisuvalmis teksti linkkeineen meille 

kunkin kuukauden 10. päivään men-

nessä, niin julkaisemme sen kyseisen 

kuukauden puolivälissä ilmestyvässä 

sähköisessä kyläkirjeessämme. 

Muistattehan ilmoittaa meille hallituk-

senne/johtokuntanne kyseisten toimi-

joiden muutokset, koska tiedotuksem-

me perustuu suurelta osin sähköiseen 

toimintaan. Ilmoittakaa muutokset 

kotisivuillamme olevalla lomakkeella 

tai sähköpostitse: ekkylat.toimisto(at)

taipalsaari.fi.  

 

Saitan alustalla olevien kotisivujenne 

ongelmatilanteissa laittakaa ongelmas-

ta tietoa osoitteeseen: kirjaamo(a)

ekarjala.fi ja saatte apua vastausviestil-

lä. Mikäli salasananne on unohtunut, 

käyttäkää ”salasana hukassa” -linkkiä, 

joka löytyy kirjautumissivun alareunas-

ta. Tällöin järjestelmä lähettää käyttä-

jälle uuden salasanan. 

KYLIEN /ASUKASYHDISTYKSIEN KOTISIVUT 

KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI  

FACEBOOK JA TWITTER  

ILMOITA UUTISIA JA TAPAHTUMIA  
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