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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!
Tämä vuosi on ollut lievästi ilmaistuna 
melkoinen ja tätä tullaan varmasti 
muistelemaan vielä pitkään. Ensi vuosi 
tarjoaa jo toivottavasti valoisampia 
aikoja, mutta mietitään niitä, kun niiden 
aika on. Nautitaan nyt jouluun rauhoit-
tumisesta ja ladataan virtaa se mikä 
voidaan. Toivotamme kaikille oikein 
rauhallista joulua ja onnellista uutta 
vuotta! Pidetään huolta toisistamme!

HINKUA ETELÄ-KARJALAAN! –HANKE
TIEDOTTAA
Kiertotaloutta ja kierrätystä halutaan 
lisätä kylissä ja kunnissa
Etelä-Karjalan maaseudulta etsitään raken-
tajaa tai nikkaria, joka tekee rakennuksen, 
jonka rakentamisessa on tietoisesti 
käytetty kierrätysmateriaalia. Rakennus 
voi olla pieni tai iso. Toivon mukaan siitä 
voisi luoda uuden tuotteen. Etsintä jatkuu 
helmikuun 2021 loppuun.

Kierrätystyöpajoissa ideoidaan ja tehdään 
kierrätysmateriaaleista uusia tuotteita. 
Ensimmäinen järjestetään Imatralla 
Saimaan Virran tiloissa keskiviikkona 
3.3.2021. Seuraavat järjestetään haluk-
kaissa kunnissa.

Kylälainaamojen tarvetta kartoitetaan ja 
sellaisia voidaan perustaa kyliin.

Hävikkiä pienentävät maaseudun yritykset 
tai laitokset nostetaan ilmastotekojen teki-
jäksi.

Haluatko kuluttaa kestävästi ja kierrättää 
mahdollisimman tehokkaasti? 
Haluatko ideoida kierrätysmateriaalista 
uusia tuotteita?
Suurin osa käytetystä materiaalista 
voidaan hyödyntää niin, ettei niistä tule 
jätettä. Materiaalien kierrätys on osa 
ilmastotyötä. 
Haluatko säästää ja vähentää hävikin 
määrässä ja vähentää jätettä?

Materiaalin uusiokäyttö rakentamisessa
Hinkua Etelä-Karjalaan! – hankkeessa edis-
tetään kestävää materiaalin kulutusta ja 
uudelleenkäyttöä arjessa. Rakennus- ja 
purkumateriaalin kierrätystä halutaan 
parantaa.  

Etsimme sopivaa kohdetta, jossa voidaan 
hyödyntää rakennus- ja purkumateriaalia 
uuden rakentamiseen. Oli kohde sitten 
talo tai leikkimökki tai jotain siltä väliltä, 
kertoo hankevetäjä Anna-Maija Wikström. 
Kohdetta ja tekijää etsitään helmikuun 
2021 loppuun mennessä.

Esimerkkikohteen pitäisi olla sellainen, 
jonka rakentamisessa on tietoisesti 
käytetty kierrätysmateriaalia.  Lisäksi sen 
pitäisi olla mieluiten sellainen, että sen 
voisi tuotteistaa.

Kierrätystyöpajoja kyliin
Ensi vuonna järjestetään yhdessä Saimaan-
Virta ry:n Kierrätystä Kyliin –hankkeen 
kanssa kierrätystyöpajoja. 
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Ensin pidetään työpaja Imatralla keskiviik-
kona 3.3.2021 ja sitten muissa kunnissa, 
joista löytyy halukkaita osallistujia. Tietysti 
huomioimme koronaohjeistukset. Kier-
rätystyöpajassa tehdään kierrätysmateri-
aaleista kaikenlaista uutta tuotetta nikka-
roiden, ommellen tai neuloen tai miten 
vain. Työpajassa voi syntyä ideoita vaik-
kapa myytäviksi tuotteiksi.

Työpajoista ilmoitellaan talvella ja keväällä 
lähemmin hankkeen nettisivuilla. 

Kylälainaamot
Yhteiskäytöllä voidaan vähentää kulutusta 
ja säästää tavaroiden hankinnassa. Hinkua 
Etelä-Karjalaan! -hankkeessa edistetään 
myös tavaroiden yhteiskäyttöä kylissä. 

Voidaan perustaa tavaroiden lainaamoja 
eli kylälainaamoja yhdessä yhdistysten tai 
kuntien kanssa.

Hävikin pienentäminen säästää
Hankkeessa kannustetaan myös materi-
aalihävikin pienentämiseen. Esimerkiksi 
kuntien laitokset, yritykset ja yhdistykset 
voisivat tulla yhteistyöhön mukaan pienen-
tämään materiaalihävikkiä. Yhdessä hank-
keen kanssa voidaan käydä läpi hävikin 
pienentämisen mahdollisuuksia. Yritys 
nostetaan hankkeen sivuilla ja tiedottami-
sessa ilmastotekojen tekijäksi.

Valmistusmateriaalien hävikin pienentä-
minen pienentää myös materiaalikustan-
nuksia. Jätteeseen menevää hukan määrää 
pienentämällä säästetään jätekustannuk-
sissa. Ja myös haitalliset vaikutukset ilmas-
toon pienenevät. Jonkun jäte voi myös olla 
toisen materiaali.

Lisätietoja
Imatran seutu   
Anna-Maija Wikström, 
p. 0206174320
anna-maija.wikstrom@imatra.fi

Lappeenrannan seutu
Tanja Nyholm
p. 040 703 3366
tanja.nyholm@lappeenranta.fi

Kierrätystä kyliin – hanke
SaimaanVirta ry.
Jaana Hallberg
puh.  050 325 4270
jaana.hallberg@saimaanvirta.fi
www.saimaanvirta.fi

TOIMIJAT! KIINNITÄ HUOMIO JA 
LISÄÄ NÄKYVYYTTÄSI!
Kärki-Leaderin teemahanke Tienoot ja 
tapahtumat tiettäviksi on ollut haetta-
vissa lokakuun 21. alkaen ja hakuaikaa 
on vielä tämän vuoden loppuun. Hank-
keen avulla yleishyödylliset toimijat voivat 
hankkia opastauluja, kylttejä ja valoja, 
joilla saadaan paikalliset matkailukoh-
teet, erityispiirteet ja tapahtumatarjonta 
paremmin esiin. Lisäksi asianmukaisilla 
videointi- ja striimausvälineillä tuotetaan 
alueelta tietoa ja tapahtumia laadukkaasti 

http://www.imatra.fi/HinkuaEteläKarjalaan
mailto:anna-maija.wikstrom%40imatra.fi%20?subject=
mailto:tanja.nyholm%40lappeenranta.fi?subject=
mailto:jaana.hallberg%40saimaanvirta.fi?subject=
http://www.saimaanvirta.fi
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myös internettiin, jossa ne ovat kaikkien 
kiinnostuneiden saatavilla virtuaalisesti.

Haettavat investoinnit voivat olla kone- 
laite- ja kalustoinvestointeja sekä raken-
tamista – myös talkootyö kelpaa hank-
keen omarahoitusosuuteen kuuluvaksi 
rahoituseräksi. Tuki on tarkoitettu haki-
joille, joiden toiminta kohdistuu Kärki-
Leader ry:n toiminta-alueelle: Parik-
kala, Rautjärvi, Ruokolahti ja Imatran 
maaseutualue.
Lisätietoja

KATSO-PALVELU POISTUU KÄYTÖSTÄ
Tunnistautumiseen ja valtuuttamiseen 
usein käytetty Katso-tunnistautumisen 
ja Katso-valtuuksien käyttö päättyvät 
31.12.2020 ja toiminto siirtyy Suomi.
fi –palveluun. Käyttäjät eivät tarvitse 
erillisiä tunnuksia palvelun käyttämi-
seen vaan tunnistautumiseen käyte-
tään ns. vahvoja tunnistaumisia kuten 
verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmen-
teita, poliisin myöntämää henkilökorttia 
tai Digi- ja väestötietoviraston myön-

tämää toimikorttia. Katso-tunnukset 
jäävät siis kokonaan pois käytöstä. Alla 
olevista linkeistä pääset lukemaan lisää 
aiheesta.
Verohallinnon info 
Digi- ja väestötietoviraston tietosivu, 
jossa myös tallenne webinaarista
 
ENSI VUODELLE JATKUVAT HANKKEET 
Vuoden 2020 aikana olemme tiedot-
taneet erinomaisista hankkeita, joista 
moni jatkuu vielä ensi vuonnakin, ehkä 
jopa pidemmällekin – tässä kertauk-
sena vielä jatkuvia hankkeita: 

Kestävästi Kaakossa
Kestävästi Kaakossa -hanke on Kymen-
laakson Martat ry:n ja Etelä-Karjalan 
Martat ry:n yhteinen Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen maaseuturahaston 
rahoittama hanke. Hankkeen tavoit-
teena on kestävän kehityksen, kier-
totalouden ja resurssiviisauden näkö-
kulmien parempi huomioiminen 
ruoanvalmistuksessa, jätteiden lajitte-
lussa ja siivouksessa. Hanke pyrkii edis-

tämään yhteisöllisyyttä toteuttamalla 
kestävä kehitys -teemaista toimintaa, 
joka kokoaa yhteen eri-ikäisiä alueen 
toimijoita. Hanke jatkuu vielä 28.2.2021 
asti.

Lisätietoja
Minna Paajanen, hankeasiantuntija
p. 050 301 2047
minna.paajanen@martat.fi

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä
Socomin Helmi Hyvää elämää ikäänty-
neenä -hankkeessa tuetaan maaseudun 
ikäihmisten kotona asumista tutussa 
elinympäristössä sekä vahvistetaan 
heidän osallisuuden ja turvallisuuden 
tunnettaan.
Hanke jatkuu vielä 30.4.2021 asti 
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseu-
tumaisissa kunnissa.

Lisätietoja
Heini Maijanen p. 0505954246 tai
heini.maijanen@socom.fi
https://www.socom.fi/helmi/

https://www.karkileader.fi/teemahankkeet-2020
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/katso-palvelu-poistuu-k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4--n%C3%A4in-siirryt-suomi.fi-palvelun-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4ksi/
https://dvv.fi/katsosta-suomi.fi-palveluun
https://dvv.fi/katsosta-suomi.fi-palveluun
mailto:minna.paajanen@martat.fi
mailto:heini.maijanen@socom.fi
https://www.socom.fi/helmi/
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Maa -hanke
Eksoten Maa-hanke tukee Etelä-Karjalan 
pohjoisten kuntien maaseudulla asuvien 
ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä 
tavoittamalla 75 vuotta täyttäneitä, jotka 
asuvat kotona, eivätkä tarvitse Eksoten 
palveluja, sekä heidän 65 täyttäneitä 
omaisia, jotka ovat heistä huolissaan. 
Hankkeen kaksi hyvinvointivalmentajaa 
ohjaavat ja etsivät ratkaisuja yhdessä 
ikääntyvien henkilöiden kanssa heidän 
toimintakykynsä ja hyvinvointinsa yllä-
pitämiseen ja lisäämiseen. Hanke jatkuu 
vielä ensi vuoden loppuun. 
Hankkeen esite

Maaseudun palvelupisteet
Maaseudun palvelupisteet -hankkeessa 
testataan uudenlaista verkostotuottaja-
mallia palveluiden tuottamiseen. Koko-
naisuus rakentuu kuntien, vähittäis-
kaupan, julkisten toimijoiden, kolmannen 
sektorin sekä erilaisten yritysten yhteis-
työlle. Tavoitteena on tuottaa palve-
luita taloudellisesti kestävällä ja laaduk-
kaalla tavalla. Etelä-Karjalan liitto on 

hankkeen päätoteuttaja ja mukana ovat 
myös Luumäen, Rautjärven ja Taipal-
saaren kunnat. Hankkeen toteutusaika on 
vuoden 2021 loppuun.

Lisätietoja
Eini Arponen, projektipäällikkö,
Maaseudun Palvelupisteet
eini.arponen@ekarjala.fi
p. 040 631 3606

SARURE
SARURE -hanke etsii ratkaisuja maaseudun 
ja harvaan asuttujen alueiden vähittäis-
kaupan elinvoiman lisäämiseksi. Päivit-
täistavarakauppojen rooli maaseudun 
peruspalveluiden tarjoajina niin alueiden 
vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaillekin 
ja matkailijoille on keskeinen. Mahdol-
lisuus palveluihin luo mahdollisuuksia 
asumiseen kasvukeskusten ulkopuolella 
sekä avaa ovia monenlaiselle maaseutua 
elävöittävälle  toiminnalle. Kansainvälistä 
hanketta toteuttaa Suomessa Etelä-Kar-
jalan liitto ja se jatkuu vuoteen 2022.
Etelä-Karjalan Liiton hankesivulle

Hinkua Etelä-Karjalaan!
Hinkua Etelä-Karjalaan! -hanke tavoit-
telee ilmastoystävällistä maaseutua. 
Vähähiilisen arjen edistämiseksi järjeste-
tään neuvontaa energiatehokkuudesta, 
kierrätyksestä, hiilinieluista sekä liiken-
nöinnistä. Kotitalouksia koulutetaan 
ilmastoedelläkävijöiksi ja he toimivat 
mallina muille. Erilaiset pilotit ja kokeilut 
mahdollistavat hyvien käytäntöjen löytä-
misen, jotta maaseutuasukaan hiilijalan-
jälki pienenee ja syntyy vähähiilisempää 
elinkeinotoimintaa. Hanke jatkuu vuoteen 
2022.

Lisätietoja
Anna-Maija Wikström, hankevetäjä
Hinkua Etelä-Karjalaan! -hanke
p. 020 617 4320
anna-maija.wikstrom@imatra.fi

Digitie
Etelä-Karjalan Kylien oma Digitie -hanke 
tarjoaa kylätoimijakoulutuksena kylä- 
ja asukasyhdistyksien digitaalisuutta 
edistäviä koulutus- ja neuvontapalve-

https://drive.google.com/file/d/1xiqss39tA2WNSvUtdkLxQPQ-5E0b-SHb/view?usp=sharing
mailto:eini.arponen@ekarjala.fi
https://www.ekarjala.fi/liitto/projektit/maaseutu/
mailto:anna-maija.wikstrom@imatra.fi 
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luja. Koulutukset järjestetään pääosin 
lähiopetuksena pienryhmissä. Näiden 
rinnalla voidaan kokeilla myös digitaa-
lisia ohjelmasovelluksia. Hanke jatkuu  
vuoden 2022 loppuun.

Lisätietoja
Jani Valtonen, hanketyöntekijä
ekkylat.tuki@gmail.com
0400 265 795
Digitien verkkosivulle

CITYNOMADI
Kylien ja kaupunginosayhdistysten on nyt 
mahdollista ottaa käyttöönsä Citynomadi 
karttasovellus, jolla käyttäjät voivat luoda 
interaktiivisia reittejä valitsemilleen alueille. 
Reitteihin voi lisätä esimerkiksi matkaop-
paan kertomaan reitin varrella olevista 
alueista. 
Suomen Kylien mukaan Avoimet Kylät 
verkossa -tapahtumaan yli 50 kylää loi 
Citynomadi-sovelluksella kyläpolun tai 
ulkoilureitin sekä nosti kyläkohteitaan 
kartalle. Tehdyt reitit ovat yhä käytettävissä 
ja niitä voidaan myös edelleen täydentää.

Suomen Kylät ry tiedottaa, että se 
on sopinut Citynomadi Oy:n kanssa 
verkostojensa kyläyhdistyksille mahdol-
lisuuden luoda jatkossakin Yhteisö 
(Community)-reittejä maksutta. Yhtei-
sö-reittiin kuuluu oletuksena Open 
Street -karttapohja. Jos kylä haluaa 
vaihtaa käyttöönsä maastokarttapohjan, 
maksaa tämä vaihdos 100 € + alv.
Vaihtoehtoisesti Citynomadi tarjoaa 
kyläyhdistyksille Premium-reitin, joka 
sisältää mm. tilastoinnin, tuen 24/7, 
markkinoinnin, maastokartan vaihdon 
sekä koulutukset hintaan 55 € + alv / kk 
(ei aloitusmaksua).

Kyläreittien luojia pyydetään lisäksi lait-
tamaan reiteillensä tagit: KyläNomadi, 
VillageNomadi - näin reitit nousevat 
näkyviin KyläNomadi-sivulle.
 
Maastokarttapohjaan vaihtaminen 
Kyläyhdistys lähettää sähköpostin 
Citynomadille osoitteeseen nadja@
citynomadi.com ja ilmoittaa viestis-

sään luomansa reitin nimen ja osoit-
teen (https://citynomadi.com/route/...
pitkä numerosarja) ja halunsa saada 
yhteisö-reitilleen maastokarttapohjan 
rajoittamattomaksi ajaksi sekä mainitsee 
sovitusta kertakorvauksesta 100 € + alv. 
Lisäksi tulee ilmoittaa kylän yhteyshen-
kilön tiedot ja laskutusosoite.
 
Avoimet Kylät verkossa -tapahtuman alla 
Citynomadi Oy järjesti reittejä tekeville 
kylille infon Citynomadi-verkkotyökalun 
käytöstä. Tallenne on katsottavissa täältä

Citynomadi tarjoaa verkkosivuillaan 
myös kirjautumislinkin kautta oppaan 
reittien tekoon.
https://citynomadi.com/
 
Lisäksi reittien teosta kiinnostuneet 
voivat liittyä avoimeen Kylänomadien 
tekijät -facebook-ryhmään. Ryhmässä 
voi keskustella ja kysyä neuvoa muilta 
kyläreittien tekijöiltä. 
Kylänomadien facebook-sivuille

mailto:ekkylat.tuki%40gmail.com?subject=
mailto:https://www.ekkylat.org/digitie?subject=
mailto:nadja@citynomadi.com
mailto:nadja@citynomadi.com
https://www.youtube.com/watch?v=qU2IjVjgCl8&feature=youtu.be
https://citynomadi.com/
https://www.facebook.com/groups/1511211039061241/
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Suomen Kylien mukaan myöhemmin 
elokuussa on saatavilla useita reittejä 
tehneiltä Etelä-Suomen maa- ja kotitalo-
usnaisilta koulutusvideo reittien tekemi-
sestä.
  
Avoimet Kylät verkossa -tapahtumaan 
tehdyt KyläNomadi-reittien linkit selain-
versioihin voitte katsoa täältä. Mutta 
löydätte ne myös, kun lataatte älylaittee-
seenne ilmaisen Nomadi-sovelluksen ja 
laitatte hakusanaksi KyläNomadi, muis-
takaa katsoa sekä Premium-sivun että 
Yhteisö-sivun reitit. Käykäähän tutustu-
massa!

KYLÄPORTAALIN YLLÄPITO
Etelä-Karjalan kyläportaali on siirtynyt 
Etelä-Karjalan Kylät ry:n ylläpitoon. Kylä-
portaali toimii pääsivuna Etelä-Karjalan 
alueen kylä- sekä asukasyhdistysten 
nettisivuille. Sivusto on vasta avattu 
ja sitä päivitetään koko ajan. Sivuille 
tulee listaus E-K:n kylä- sekä asukas-
yhdistysten jo olemassa olevista netti-

sivuista. Pääsivulle tulee myös listaus 
myös E-K:n kylätaloista. Sivusto löytyy 
osoitteesta kylat.ekarjala.fi

Kysymykset ja ehdotukset kyläportaalia 
koskien osoitteeseen ekkylat.tuki@
gmail.com

KYLÄTALOKARTOITUS
Päivitämme tällä hetkellä kylätalorekis-
teriämme ja kaipaisimmekin nyt jäsen-
yhdistystemme apua tässä tehtävässä. 
Ilmoittaisitteko myös kylätalojanne 
(mikäli teillä sellainen on) koskevat 
tiedot. Viestiä voi laittaa niin tuen kuin 
toimistonkin sähköposteihin.

Etelä-Karjalan Kylät ry kartoittaa samalla 
kodat, laavut, ulkoilureitit yhteistyössä 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön 
kanssa. Suuret kiitokset jo kartoituk-
seen osallistuneille!

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 20€/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

https://drive.google.com/file/d/1t0FBiS3h6_nb_xlvdB6dq9sboh6v8Bs-/view?usp=sharing
https://app.citynomadi.com/
http://kylat.ekarjala.fi/
mailto:ekkylat.tuki@gmail.com 
mailto:ekkylat.tuki@gmail.com 
mailto:ekkylat.tuki%40gmail.com?subject=
mailto:ekkylat.toimisto%40gmail.com?subject=
https://www.teamviewer.com/fi/
mailto:%20ekkylat.toimisto%40gmail.com?subject=
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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 KOTI-
SIVUT
Kotisivujenne ongelmatilanteissa lait-
takaa ilmoitus Kylien tuen osoitteeseen 
ekkylat.tuki@gmail.com tai soittakaa p. 
0400 265 795. 

KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenterin löydät Etelä-
Karjalan 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)gmail.com 

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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