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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: varapuheen-

OSAAVA JA OSALLISTUVA TEKIJÄ  -HANKE johtaja Raija Suuronen, raija.suuronen 

@netti.fi,  040 743 4956. 

 

Kesäkuun kyläkirjeessä on mukana 

heinä- ja elokuun tapahtumia, koska 

Kyläkirje vetäytyy viettämään kesää 

heinäkuun ajaksi. Seuraava kyläkirje 

ilmestyy siis 15.8. Etelä-Karjalan kylät 

 ry toivottaa kaikille mukavaa kesää! 

 

Asiantunteva ja asialleen omistautunut 

Help Desk palvelee tietoteknisissä 

ongelmatilanteissa myös kesällä!  

Ongelmat puhelinten, tablettien tai 

tietokoneiden kanssa ratkotaan arkisin 

klo 9 – 13 välisenä aikana. Puhelinneu-

vonta on maksutonta ja ongelmat 

voidaan tarvittaessa ratkoa myös etä-

hallinnan kautta. Help Deskin tilaami-

nen paikan päälle 10€/tunti. Yhteyden-

otot joko puhelimitse tai sähköpostilla, 

Jani Valtonen p. 040 487 1209,  ekky-

lat15@gmail.com HUOM! Help Desk 

lomailee 3.7. - 7.7. ja 4.8. - 7.8.   

 

 

Avoimet Kylät -tapahtuman yhteydessä 

jaettiin tunnutusta ja tapahtumassa 

palkittiin Markku-Pekka Antikainen 

”Vuoden Maaseututoimijana”, Arvo 

Kokkonen ”Kylätoiminnan tiennäyttäjä-

nä” sekä Taipalsaaren kirkonkylä 

”Vuoden Etelä-Karjalainen kylänä”. 

Etelä-Karjalan kylät ry onnittelee pal-

kittuja.  

 

 

SYTY ja Etelä-Karjalan kylät ry keräävät 

tietoa tapahtumassa mukana olleilta 

kyliltä ja yhdistyksiltä kyselylomakkeen 

avulla. Tavoitteena on kerätä tietoa 

onnistumisista ja mahdollisista kehittä-

misen aiheista, jotta jatkossa tapahtu-

AVOIMET KYLÄT –PÄIVÄNÄ PALKITUT  

KESÄKAUDEN KYLÄKIRJE 

HELP DESK PALVELEE! 

AVOIMET KYLÄT –KYSELY 

mailto:ekkylat15@gmail.com
mailto:ekkylat15@gmail.com
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Lappeenrannan seudun ympäristötoi-

mi tiedottaa hajajätevesisäännösmuu-

toksista seuraavaa: 

Ympäristönsuojelulain muutoksen 

myötä haja-asutusalueiden jätevesijär-

jestelmät tulee kunnostaa 31.10.2019 

mennessä, jos kiinteistö sijaitsee I-tai II

-luokan pohjavesialueella tai ranta-

alueella. Ranta-alueella etäisyys laske-

taan vesistön rantaviivasta rakennuk-

seen, jossa jätevesiä syntyy. Vesistöllä 

tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, 

puroa ja muuta luonnollista vesialuetta 

sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta 

vastaavaa keinotekoista vesialuetta; 

vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa, 

ojaa ja lähdettä. 

Kunnostusvaatimuksista voi hakea 

poikkeusta määräajan jälkeen viideksi 

vuodeksi kerrallaan, jos kunnostustyöt 

ovat kohtuuttomat tai kuormitus vä-

häinen. 

 

Puhdistusvaatimukset eivät koske ns. 

ikävapautettuja eli henkilöitä, jotka 

asuvat kiinteistöllä ja ovat ennen 

11.3.1943 syntyneitä. 

Puhdistusvaatimukset eivät koske 

vähäisiä jätevesiä (kantovesi). Jätevesiä 

ei kuitenkaan saa johtaa suoraan vesis-

töön. 

Muilla ns. kuivan maan kiinteistöillä 

jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa 

seuraavan rakennuslupaa vaativan 

peruskorjauksen tai vesikäymälän 

rakentamisen tai viemäröintityön 

yhteydessä tai jos jätevesistä aiheutuu 

ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

 

Martti-hankkeen Malluauto kiertää 

masta voitaisiin luoda mahdollisimman 

onnistunut ja mahdollisilta suden-

kuopilta vältyttäisiin.  

Etelä-Karjalan kylät ry kiittää tapahtu-

massa mukana olleita kyliä ja yhdistyk-

siä. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä. 

 

Maaseutuparlamentti 2017 järjeste-

tään Leppävirralla 1.-3.9.  Teemana on 

”Mahdottomuuksista mahdollisuuksia” 

ja tavoitteena luoda uusi yhteinen 

tahtotila maaseudun kehittämiseen.  

Tapahtuma kokoaa paikalle maaseu-

dun kehittämisestä ja politiikasta kiin-

nostuneita ihmisiä asukkaista päättä-

jiin, yrityksiin ja järjestöihin ja organi-

saatiohin. Ilmoittautuminen 25.6. 

mennessä!  Lisätietoja 

MARTTI –HANKE JA MALLUAUTO 

MAASEUTUPARLAMENTTI 

LPR:N YMPÄRISTÖTOIMI TIEDOTTAA 

http://www.maaseutuparlamentti.fi/maaseutuparlamentti
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Taipalsaaren yrittäjät järjestävät Taipal-

saaren kunnan kanssa lauantaina 19.8. 

klo 10.00-18.00 Taipalsaaren messut. 

Messualueina toimivat Väinölä, kun-

nantalo ja Röytty. Teemana messuilla 

on ekologisuus, vihreät arvot ja mat-

kailu.  

Tapahtumassa on luvassa ohjelmaa 

koko perheelle. Monipuolisten ja laa-

dukkaiden näytteilleasettajien lisäksi 

luvassa on paljon erilaista ohjelmaa 

musiikkiesityksistä pomppulinnoihin. 

Toimintaansa esittelemässä erilaisia 

työ-, harrastus- ja viranomaistoimijoita 

muun muassa palo- ja meripelastuslai-

tos, urheiluseuroja ja harrastuspiirejä.  

Lisätietoja 

 

 

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. 

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.  

 

Etelä-Karjalan kylät ry aloittaa omien 

kotisivujensa uudistamisen ja mahdol-

taas Etelä-Karjalassa kesäkuussa. Tar-

jolla pienen purtavan lisäksi hyödyllistä 

tietoa esim. sähköisestä asioinnista ja 

palveluneuvonnasta. Osallistujilla on 

mahdollisuus riskitestien tekemiseen 

sekä mahdollisuus vaikuttaa palvelujen 

kehittämiseen. Malluauton aikataulut 

löydät täältä.  

 

 

Suositussa pyöräilytapahtumassa voit 

kiertää Lappeenrannan lähialueen 

kyliä jälleen sunnuntaina 13.8. klo 8-

20. Vähimmäismatkaa ei ole eikä reittiä 

määrätty, mutta kaikki 13 kylää kiertä-

mällä voi kerryttää matkaa reilusti yli 

100 kilometriä. Kylissä mehu- ja mer-

kintäasemat. Tapahtuma on maksuton, 

mutta mukaan kannattaa varata tasku-

rahaa, jos nälkä pääsee yllättämään 

kesken matkan. Lisätietoja  YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE 

TAIPALSAAREN MESSUT 

ELOKUUN KYLÄPYÖRÄILY 

VERKKOSIVUJEN PÄIVITYS 

http://www.taipalsaarenmessut.fi/
http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/yhteystietojen-paivitys/
mailto:ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi
mailto:ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi
https://drive.google.com/open?id=0B23jvJ_CcKs7dTNHT3JsS1l5MUU
http://www.icyclelpr.fi/kylapyoraily2017
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ta. Tällöin järjestelmä lähettää käyttä-

jälle uuden salasanan. 

 

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 

listen verkkosivualustojen valikoituessa 

myös kylillä on mahdollista tilata 

kauttamme omien sivujensa uudista-

minen. Verkkosivu-uudistuksen ta-

voitteena on tuoda verkkosivut nyky-

päivään, helpottaa sivujen päivittämis-

tä ja ylläpitoa, sekä myös auttaa kyliä 

omien sivujensa uudistamisessa ja 

ylläpidossa. Uudistusprosessiin kuuluu 

myös uusien sivujen käyttöön liittyvä 

koulutustilaisuus ja Help Desk -tuki. 

Tiedotamme lisää asiasta prosessin 

edetessä ja verkkosivualustojen vali-

koituessa.  

 

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-

FACEBOOK JA TWITTER  

julkaisuvalmis teksti linkkeineen meille 

kunkin kuukauden 10. päivään men-

nessä, niin julkaisemme sen kyseisen 

kuukauden puolivälissä ilmestyvässä 

sähköisessä kyläkirjeessämme. 
KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI  

KYLIEN /ASUKASYHDISTYKSIEN KOTISIVUT 

http://www.ekarjala.fi
http://www.ekarjala.fi
http://tapahtumat.ekarjala.fi/
https://www.facebook.com/ekkylat
https://www.facebook.com/ekkylat
https://twitter.com/ekkylat15
mailto:ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi
mailto:kirjaamo@ekarjala.fi
mailto:kirjaamo@ekarjala.fi

