
Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 2/2021 

LEADER LÄNSI-SAIMAA TIEDOTTAA
Tulevaisuustyöpajat kaikissa kunnissa
Mihin Leader-rahaa tulisi käyttää 
vuosina 2023-27? Millaisia tarpeita 
sinun kylälläsi ja kunnassasi on? Valmis-
telemme parhaillaan uutta ohjelmaa 
tulevalle rahoituskaudelle.
 
Tervetuloa ideoimaan ja vaikuttamaan 
oman kuntasi tulevaisuustyöpajaan! 

Työpajat klo 17.00-18.30 etäyhteydellä
to 25.2.2021 Joutseno
ke 10.3.2021 Lappeenranta
ti 16.3.2021 Lemi
to 18.3.2021 Taipalsaari
 
Tarkemmin aiheesta täällä

KESTÄVÄSTI KAAKOSSA –HANKE 
TIEDOTTAA
Kestävästi Kaakossa -hanke on saanut 
jatkoaikaa
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 lajit-
telussa ja siivouksessa. Pyrimme edis-
tämään yhteisöllisyyttä toteuttamalla 
kestävä kehitys -teemaista toimintaa, 
joka kokoaa yhteen eri-ikäisiä alueen 
toimijoita.

Maaseudun yhdistyksille ja yhteisöille 
järjestettävät kurssisarjat ovat maksut-
tomia ja niihin sisältyy keskimäärin 
1-3 kokoontumiskertaa. Kurssisarjan 
teemana on esimerkiksi arjen kestävät 
valinnat ruoanvalmistuksessa ja ympä-
ristöasioissa sekä tarvittaessa yleisöta-
pahtumien kestävät tarjoilut.
Hanketta toteutetaan yhteistyökäyn-
nein yrityksiin, kurssisarjoin yhdistyk-
sille ja yhteisöille, tapahtumin ja tempa-
uksin.

Avainsanoja ovat mm. kasvisruoka, 
lähiruoka, ruokahävikki, hiilijalanjälki, 
kohtuullisuus, kiertotalous, lajittelu ja 
varautuminen.

Hankkeen toteuttamisaika on 
1.2.2019-28.2.2022, Hankenumero 
79405. Hanke on saanut rahoitusta 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja sitä rahoittaa 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2014-2020.
Toiminnassa huomioimme korona-ajan 
turvallisuusohjeet.

Yhteystiedot ja lisätietoja:
Minna Paajanen, hankeasiantuntija. 
puh. 050 301 2047
minna.paajanen@martat.fi

https://leaderlansisaimaa.fi/ajankohtaista/203-tulevaisuustyoepajat-kunnissa
mailto:minna.paajanen@martat.fi
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SUOMEN KYLIEN PAIKALLISEN  
KEHITTÄMISEN OHJELMA 
Suomen Kylät julkaisi paikallisen kehittä-
misen ohjelmansa vuosille 2021 – 2024. 
”Paikallisuudella paremmaksi” nimetty 
ohjelma on ladattavissa ja tulostetta-
vissa kyläyhdistysten käyttöön Suomen 
Kylien verkkosivuilta, mutta siitä on 
saatavilla myös painettu versio. Saata-
villa on myös ruotsinkielinen vaihto-
ehto.
Ohjelman sivuille 

YHTEISÖT KASVUALUSTANA
Maaseuturahaston tuella toimivan 
Heimohautomo -hankkeen koordinoima 
Yhteisöt kasvualustana -aluekehitysse-
minaari järjestetään etänä to 18.3.2021 
klo 13–17.30. Aiheena on paikallisen 
aluekehittämisen mahdollisuudet.
 
Puhumassa ovat alan parhaat asiantun-
tijat aluekehittämisestä ja yhteisöllisyy-
destä. Aluetutkija Timo Aro johdattaa 
osallistujat kukoistavan alueen viite-

kehykseen. Tutkimusprofessori Hilkka 
Vihinen luo kuvaa maaseutupolitii-
kasta ja yhteisöllisyydestä. Citymaa-
laisten Sirkku Varjonen ja Pauliina 
Seppälä purkavat vastakkainasettelua 
maaseudun ja kaupunkien välillä.
 
Etäseminaarista saat käytännönläheisiä 
vinkkejä aluekehittämiseen, kuulet 
tuoretta dataa muutoksista sekä pääset 
syvälle aluekehittämisen tuoreimpiin 
ilmiöihin.
 
Ennakkoilmoittautumisen voit tehdä 
tästä! Maaseuturahasto kustantaa verk-
koseminaarin. Jaathan viestiä omassa 
verkostossasi mahdollisimman laajasti!
 
Verkkoseminaarin esittelyvideo
Yhteisöt kasvualustana -seminaarin 
verkkosivut
Facebook-tapahtuma

SUOMEN KYLIEN VINKIT  
KUNTAVAALIEHDOKKAILLE
Suomen Kylät julkaisivat näin kunta-
vaalien alla kahdeksan vinkkiä tärkeistä 
teemoista, joita ehdokkaiden kannattaa 
nostaa esiin vaalityössään. Videon voi 
katsoa tästä. 

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.
Kylälainaamojen tarvetta kartoitetaan ja 
sellaisia voidaan perustaa kyliin.

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

https://suomenkylat.fi/paikallisen-kehittamisen-ohjelma/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IBNQb_H1AEi9jsjCF9w834XRfHjRKxRNgNr3I1RMU7xURFU2RlQzTjBTT085V04ySUVVVThTNDNWQS4u
https://www.youtube.com/watch?v=iMyN1EL_heA&feature=youtu.be
https://www.phkylat.fi/yhteisot-kasvualustana/
https://www.phkylat.fi/yhteisot-kasvualustana/
https://www.facebook.com/events/677762236258458
https://www.youtube.com/watch?v=VwwQbx_ZoAc&feature=youtu.be
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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.

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

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. 

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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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 verkos-
tojensa kyläyhdistyksille mahdollisuuden 
luoda jatkossakin Yhteisö (Community)-reit-
tejä maksutta. Yhteisö-reittiin kuuluu 
oletuksena Open Street -karttapohja. Jos 
kylä haluaa vaihtaa käyttöönsä maastokart-
tapohjan, maksaa tämä vaihdos 100 € + alv.

Vaihtoehtoisesti Citynomadi tarjoaa kylä-
yhdistyksille Premium-reitin, joka sisältää 
mm. tilastoinnin, tuen 24/7, markkinoinnin, 
maastokartan vaihdon sekä koulutukset 
hintaan 55 € + alv / kk (ei aloitusmaksua).

Kyläreittien luojia pyydetään lisäksi laitta-
maan reiteillensä tagit: KyläNomadi, Villa-
geNomadi - 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

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

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/
https://drive.google.com/file/d/1t0FBiS3h6_nb_xlvdB6dq9sboh6v8Bs-/view?usp=sharing
https://app.citynomadi.com/
http://kylat.ekarjala.fi/
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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

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Meillä on käytössämme kylien/ 
asukas¬yhdistysten yhteystietorekisteri 
kunnittain ja käytämme rekisteriämme 
teille tiedottamiseen. Rekisterin ajanta-
saisuus takaa sen, että saatte ajantasaista 
tietoa maakunnallisesta/valtakunnallisesta 

kylä-toiminnasta sekä muiden maaseutu-
toimijoiden toiminnasta. Rekisteristämme 
löytyvät kunkin yhdistyksen puheenjoh-
tajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin/
rahastonhoitajan yhteystiedot.

Muistattehan ilmoittaa meille hallituk-
senne/johtokuntanne kyseisten toimi-
joiden muutokset, koska tiedotuksemme 
perustuu suurelta osin sähköiseen toimin-
taan. Ilmoittakaa muutokset kotisivuil-
lamme olevalla lomakkeella tai sähköpos-
titse: 
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. 

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=
mailto:ekkylat.toimisto%40gmail.com%20%20?subject=
mailto:ekkylat.tuki@gmail.com
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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(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

https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/login
https://www.facebook.com/ekkylat/
https://www.facebook.com/ekkylat/
https://twitter.com/ekkylat15?lang=fi
https://www.yhdistysinfo.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=65&wysijap=subscriptions&user_id=5222
https://us17.campaign-archive.com/?u=a8ed55576abc917c6e36bc8e6&id=b6430dbaca
http://www.kaakonkantri.fi/

