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OIVA OSALLISUUS -HANKE
Etelä-Karjalan Kylät ry:n Oiva osallisuus 
Etelä-Karjalassa -hankkeessa edistetään 
osallisuutta asukaslähtöisesti Etelä-Kar-
jalan kunnissa ja kaupungeissa. Kehi-
tämme yhteistyössä asukkaiden, kylä-
yhdistysten ja asukasyhdistysten sekä 
kuntatoimijoiden kanssa sopivia toimin-
tatapoja ja keinoja, miten asukkaat 
pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan 
mieluisalla tavalla oman asuinalueen ja 
laajemmin oman kunnan asioihin. Lisäksi 
sparraamme kylien ja haja-asutusalu-
eiden yhdistysten toimintaa ja tuemme 
niiden vaikutusmahdollisuuksia. Hanke 
on Leader-rahoitteinen ja kestää aina 
vuoden 2022 loppuun saakka.

Ole rohkeasti yhteydessä 
Jos sinulla on mielessä idea tai vinkki osal-
lisuuden vahvistamiseen, mitä haluaisit 
kokeiltavan omalla kylälläsi tai kunnassasi, 
niin ole ehdottomasti yhteydessä. Mieti-
tään yhdessä, miten juttua voisi viedä 
eteenpäin. Pirauta tai laita viestiä.

Lisätietoja:
Heini Maijanen, projektipäällikkö
puh. 041 314 1373
ekkylat.oivaosallisuus@gmail.com
www.ekkylat.org/oiva-osallisuus-hanke

PARIKKALAN HYVINVOINTI- JA 
OSALLISUUSKYSELY – VASTAA JA 
VAIKUTA
Parikkalassa selvitetään asukkaiden ko-
kemusta hyvinvointia lisäävistä tekijöistä 
sekä asukkaille mieluisista tavoista osal-
listua ja vaikuttaa Parikkalassa. Vastaa 
kyselyyn 10.10.2021 mennessä. Kysely 
on saatavilla myös paperisena kirjastoissa 
(Parikkalan kirjasto, Saaren kirjasto ja 
Uukuniemen kirjasto). 

Kyselystä saatua tietoa hyödynnetään 
Parikkalan hyvinvointisuunnitelman laa-
timisessa, toimintojen sekä asukkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sien kehittämisessä. Kysely toteutetaan 
Parikkalan kunnan ja Oiva osallisuus 
Etelä-Karjalassa -hankkeen yhteistyössä.

YHDISTYSTEN OSALLISUUSTYÖPAJAT
RAUTJÄRVELLÄ
Rautjärven kunta on järjestänyt yhdessä 
Oiva Osallisuus Etelä-Karjalassa -hank-
keen kanssa paikallisille yhdistyksille 
työpajakokonaisuutta Rautjärvellä tällä 
hetkellä valmisteilla olevasta kunta-
laisten kuulemisen mallista. Yhdistykset 
ovat keskeisessä osassa asukkaiden 
äänen esiintuomisessa sekä palvelujen 
ja toimintojen kehittämisessä ja nyt 
järjestettävien osallisuustyöpajojen 
tarkoitus onkin auttaa kehittämään 
järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia
sekä pöydällä olevaa mallia.

Ensimmäisten työpajojen hedelmiä 
kuulemisen mallista jatkotyöstetään 
vielä yhdistysten kanssa Kunnantalon 
valtuustosalissa Simpeleellä ke 13.10. 
klo 18.00.

Tilaisuudet järjestetään koronatilan-
teen salliessa. Tapahtumissa huolehdi-
taan koronaturvallisuudesta ja osallis-
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tujia pyydetäänkin varaamaan maskit 
mukaan sekä pitämään huolta turvavä-
leistä. Paikalle vain terveenä. 

Ilmoittautuminen kahvitarjoilua 
varten 2 pv ennen tilaisuutta Heini 
Maijaselle 041 314 1373 tai ekkylat.
oivaosallisuus@gmail.com

Lisätiedot:
Virpi Nevalainen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941
s. virpi.k.nevalainen@rautjarvi.fi
Heini Maijanen, projektipäällikkö,
p. 041 314 1373
s. ekkylat.oivaosallisuus@gmail.com
Lisätietoja Etelä-Karjalan Liiton sivuilla

HINKUA ETELÄ-KARJALAAN TIEDOTTAA
Hinkua Etelä-Karjalaan! –hankkeen 
tavoitteena on edistää hiilineutraaliutta 
Etelä-Karjalan kunnissa = HINKU.
 
Yhtenä työpakettina hankkeessamme 
haluamme edistää rakennusten energia-

tehokkuutta sekä uusiutuvien energian 
käyttöä.
Etsimme sellaisia yleishyödyllisiä raken-
nuksia, joihin halutaan tehdä suunni-
telma lämmitysmuodon vaihtamiseksi 
tai muuten energiatehokkuuden paran-
tamiseksi. Suunnitelma voi koskea myös 
uusiutuvan energian käyttöönottoa 
kuten esimerkiksi aurinko- tai tuuliener-
gianhyödyntämistä.
Lisätietoja hankkeesta

HINKUA ETELÄ-KARJALAAN -HANK-
KEEN METSÄRETKET 
Hinkua Etelä-Karjalaan -hanke järjestää 
lokakuussa tutusmisretkiä hiilensi-
dontaan Etelä-Karjalassa ja Kymen-
laaksossa. Ensimmäinen metsäretki 
järjestetään 13.10. ja suuntautuu 
Uttiin. Matkaan käydään bussilla, joka 
lähtee liikkeelle Parikkalasta. Bussi-
kyytiin otetaan 20 henkilöä, joten 
mukaan kannattaa ilmoittautua ajoissa, 
kuitenkin viimeistään 6.10. mennessä.

Toinen retki järjestetään, 19.10. klo 
10-13 ja se kohdistuu Lappeenrannan 
Muukkoon. Tälle retkelle osallistujien 
on itse hankittava kyyditys. Retkellä 
hanke tarjoaa eväskahvit ja makkarat. 
Ilmoittautuminen Muukon retkelle
Bussin aikataulun ja lisätietoa retkistä 

MAASEUTUPARLAMENTTI 2021
Tämän vuoden Maaseutuparlamentti 
järjestetään 28.-30.9. virtuaalisena 
ja kaikille ilmaisena tapahtumana. 
Maaseutuparlamentti on jälleen ajan-
kohtaisten asioiden äärellä ja tarjoaakin 
todella monipuolisesti sisältöä niin 
tähän hetkeen kuin myös tulevaisuu-
teen katsovien työpajojen ja tietois-
kujen muodossa. Tapahtuma onkin 
suuri ideafestivaali, joka on tarkoitettu 
maaseudun kehittämisestä ja kansalli-
sesta maaseutupolitiikasta kiinnostu-
neille. 

Työpajoja on kolmen päivän aikana 
valittavana 44, tietoiskuja 66. Mukana 
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on myös virtuaalinen Kumppanitori 
-alusta, jolta voi löytää uusia yhteistyö-
kumppaneita. 

Maaseutuparlamentti järjestetään 
paikallisten, alueellisten ja valtakunnal-
listen toimijoiden yhteistyönä maaseu-
tupolitiikan neuvoston (MANE) koordi-
noimana.

Ilmoittaudu mukaan työpajoihin tai 
seuraa tapahtumaa suorana tapah-
tuman kotisivulla.

ETÄKOULUTUKSIA VIRKISTYS- 
PÄIVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ
Pohjois-Savon Kylät ry on osana Ikäih-
miset kiinni lähiyhteisöön -hankkettaan 
järjestänyt vapaaehtoisvoimin useita 
virkistyspäiviä ja etävirkistyspäiviä 
iäkkäille kylien asukkaille ja luonut koke-
musten ja palautteen pohjalta virkistys-
päivämallin, joka on nyt monistettavissa 
käytäntöön muuallekin. 

 

Virkistyspäivämallin periaatteista ja 
toteutuksesta on lokakuun alkupuolella 
saatavilla etäkoulutuksia, joiden avulla on 
helpompaa järjestää vastaavaa toimintaa 
omalla kylällä tai vaihtoehtoisesti viestiä 
mallista eteenpäin omissa verkostoissa.  

Koulutukset on tarkoitettu kylien vapaa-
ehtoisille, muille järjestöille, viranhalti-
joille, kunnille ja muille maakunnille, ja 
ilmoittautuminen käy helposti tämän 
linkin kautta ja mielellään 2.10.2021 
mennessä.  Tilaisuudet ovat avoimia 
kaikille toimijoille valtakunnallisesti.

Koulutusaiheet ja -ajankohdat
Virkistyspäivämallin periaatteet:
ti 5.10.2021 klo 14–15.30 (toimintamallin 
perusesittely, kokemukset) tai
to 7.10.2021 klo 18–19.30 (toimintamallin 
perusesittely, kokemukset)

Virkistyspäivämallin toteutus käytän-
nössä:
ti 12.10.2021 klo 18–20  (toimintamallin 
yksityiskohtaisempi esittely)

TURVALLISUUSWEBINAARI
Suomen Kylät ry järjestää ensimmäistä 
kertaa turvallisuuswebinaarin verkossa 
8.10. klo 12-16. Maksuton tilaisuus 
lähetetään suorana KuntaTV:n studiolta 
Helsingistä. Webinaaria seuraamaan 
mielivän tulee ilmoittautua mukaan 
keskiviikkoon 6.10.2021 mennessä. 
Lisätietoja
 
KORJAUSAVUSTUKSIA SEURANTALOILLE
Vuosittainen haku seurantalojen korja-
usavustukselle on avautunut 1.9. ja on 
avoinna vielä 30.9. klo 23.59 saakka, 
mutta liitteitä voi lähettää hakuajan 
päätyttyäkin. Seurantalojen korjausha-
kemus täytetään Kotiseutuliiton verkko-
palvelussa(linkki), mutta erityissyistä on 
haku mahdollista toteuttaa myös pape-
rilomakkeella. Tunnukset järjestelmään 
sekä neuvontaa hakemuksen täyttä-
misestä on mahdollista saada Koti-
seutuliiton toimiston aukioloaikoina.  
Lisäohjeita hakemisesta Kotiseutuliiton 
verkkosivuilla

https://www.maaseutuparlamentti.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/5561CD41CA1AB17F
https://link.webropolsurveys.com/S/5561CD41CA1AB17F
http://forms.office.com/r/AvRWhaUdKd
https://suomenkylat.fi/4295-2/
https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/avustuksen-hakeminen/
https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/avustuksen-hakeminen/
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MAKSUTONTA DIGIOPASTUSTA  
ETELÄ-KARJALASSA
Syksystä jouluun on ympäri Etelä-Kar-
jalaa tarjolla ilmaista digiopastusta sitä 
kaipaavalle. Alle on listattu paikkakun-
nittain tarjolla olevia mahdollisuuksia 
käydä pyytämässä avustusta mikäli on 
ongelmia digilaitteiden ominaisuuksien 
tai käytönkin kanssa.

Imatra
Kulttuuritalo Virrassa Imatralla on 
syksystä aina joulukuun puoliväliin asti 
saatavilla maksutonta ja henkilökoh-
taista digiopastusta Virta-opiston tieto-
tekniikkaopettaja Kari Salinin neuvo-
mana. Digiopastuksen ajankohdat ovat 
aina tiistaisin klo 12.00 - 13.30. Aikaa 
ei tarvitse varata etukäteen, mutta 
oma laite pyydetään ottamaan mukaan.  
Lisätietoja
 
Lappeenranta
Etelä-Karjalan Kansalaisopisto järjestää 
maksutonta digiopetusta Joutsenon 
kirjastolla ja Lappeenrannan keskus-

tassa syksystä marraskuun lopulle. 
Tarjolla on erilaisin teemoin järjestet-
tyjä tilaisuuksia aina laitteiden käytöstä, 
toimisto-ohjelmiin, pilvipalveluihin, 
sosiaaliseen mediaan sekä kokous- ja 
esitystyökaluihin. HUOM! Osallistu-
minen vaatii ilmoittautumisen. 
Lisätietoja ja aikataulut Joutseno 
Lisätietoja ja aikataulut Lappeenranta

Parikkala
Parikkalan kirjastoissa on loka- ja 
marraskuussa tarjolla ilmaista digitai-
tojen koulutusta. Taitoja voi saapua 
harjoittelemaan Saaren kirjastoon 
maanantaina 11.10. klo 13-15 ja 
Parikkalan pääkirjastoon viikkoa 
myöhemmin 18.10. klo 13-15. Mukaan 
voi ottaa oman älypuhelimen, tabletin 
tai tietokoneen. Kouluttajana toimii 
Pasi Viinanen. Tapahtuman järjestävät 
Simpelejärven opisto ja kirjastot.
Lisätietoja Saaren kirjasto
Lisätietoja Parikkalan pääkirjasto

MAALLEASUMAAN.FI -SIVUSTO
Suomen Kylien uutta maalleasumaan.
fi sivustoa rakennetaan kovaa vauhtia 
ja sivustolle kerätään linkkejä uusia 
asukkaita etsivien kylien sivuille sekä 
tarinoita maallemuutosta. Tulossa 
on myös maallemuuttajan selviyty-
misopas sekä muuta maallemuuttoon 
liittyvää materiaalia. Sivustoa kehite-
tään ja täydennetään kuluvan vuoden 
aikana, joten kaikki ideat ja mielenkiin-
toiset linkit ovat myös tervetulleita! 

Pirauta tai laita sähköpostia! Puh. 045 
3410384, s-posti johanna.niilivuo@
suomenkylat.fi

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-

https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/610bb5911846a140bff4b6b3
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/613afef3422c5648a53e9053
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/613628439551d248a48c0348
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/61360d779551d248a48c0337
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/61360d197dc8542d9487f33e
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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 suunnitte-
lukokonaisuuksiin. Tilaukset mieluusti 
sähköpostitse, ekkylat.toimisto@gmail.
com

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Meillä on käytössämme kylien/ asukas-
yhdistysten yhteystietorekisteri kunnit-
tain ja käytämme rekisteriämme teille 
tiedottamiseen. Rekisterin ajantasai-

suus takaa sen, että saatte ajantasaista 
tietoa maakunnallisesta/valtakunnal-
lisesta kylä-toiminnasta sekä muiden 
maaseututoimijoiden toiminnasta. 
Rekisteristämme löytyvät kunkin yhdis-
tyksen puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan sekä sihteerin/rahastonhoi-
tajan 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. 

http://kylat.ekarjala.fi/
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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@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

https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/login
https://www.facebook.com/ekkylat/
https://www.facebook.com/ekkylat/
https://twitter.com/ekkylat15?lang=fi
mailto:ekkylat.toimisto@gmail.com
https://www.yhdistysinfo.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=66&wysijap=subscriptions&user_id=5222
https://us17.campaign-archive.com/?u=a8ed55576abc917c6e36bc8e6&id=9e17f24a99
http://www.kaakonkantri.fi/

