
Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 5/2021 

SADAT KYLÄT TEKEVÄT DIGILOIKAN 
AVOIMET KYLÄT PÄIVÄNÄ
Avoimet Kylät -päivää vietetään jälleen 
12. kesäkuuta 2021 ja tapahtuma 
toteutetaan verkossa!

Käytännössä Avoimet Kylät -päivä toteu-
tetaan verkkotapahtumana. Tapahtu-
massa kylät saavat esitellä vetovoima-
tekijöitään verkossa. Kylä voi julkaista 
Avoimet Kylät -päivänä esimerkiksi 
aiemmin kuvattuja videoita, vanhoja 
kuvia kuvagalleriana tai esimerkiksi 
kylähistoriikin, ulkoilureittejään ja retki-
kohteitaan. Sisältö on vapaa, kunhan 
aineisto on digitaalisena ja siihen on 
julkaisuluvat tekijältä.

Avoimet Kylät -teemoina ovat tänä 
vuonna erityisesti maallemuutto ja lähi-
matkailu. Somessa käytämme hästägejä 
#AvoimetKylät #TeeSeKylillä ja #Maal-
leAsumaan.  Kannustamme mukaan 
tapahtumaan kylien lisäksi kaikkia 
Suomen kuntia, jotka voivat markki-

noida esimerkiksi kylien vetovoimateki-
jöitä, asuinalueita ja asuntoja.

Avoimet Kylät verkossa -päivän pääka-
navat ovat kylien ja kuntien omat verk-
kosivut ja Facebook-kanavat. Kylät ja 
kunnat julkaisevat tuotetun digima-
teriaalin omille kanavilleen tapahtu-
mapäivänä. Julkaisuja voi tehdä myös 
ennakkoon, mikäli tapahtumapäivänä 
julkaisu ei onnistu. Tärkeintä on käyttää 
julkaisuissa tunnisteita #avoimetkylät 
#TeeSeKylillä ja #MaalleAsumaan, jotta 
tapahtumajulkaisut löytyvät helposti 
somessa. Kanavien linkit kerätään 
ilmoittautumisen yhteydessä tapah-
tumakartalle. Linkki voi olla myös 
esimerkiksi ohjaus kylän tai kunnan 
verkkosivustolle, podcast-alustalle tai 
kuvagalleriaan. 

Avoimet Kylät -päivän verkkototeu-
tukseen voi osallistua poikkeuksellisen 
matalalla kynnyksellä. Tärkeintä on, että 
saadaan upeat kylät esille nyt turval-

lisesti myös korona-aikana. Sanonta 
sanoo, oppia ikä kaikki, joten nyt on 
hyvä aika ottaa digitaidot haltuun kylille! 
Osoitteesta avoimetkylat.fi löytyy 
valmista materiaalia päivän markkinoin-
tiin kylien ja kuntien omissa kanavissa. 
Samasta paikasta löydät vuoden 2020 
kartan ja sinne linkatut kohteet. Käy 
kurkkaamassa! #avoimetkylät #TeeSe-
Kylillä ja #MaalleAsumaan

SUOMEN KYLÄT HAKEE PUHEEN-
JOHTAJAA
Suomen Kylät ry hakee uutta puheen-
johtajaa tämän hetken puheenjohtajan 
enimmäiskausien täyttymisen vuoksi. 
Puheenjohtajaehdokkaaksi voi ilmoit-
tautua sähköpostilla 31.5. mennessä 
Suomen Kylien järjestösihteeri 
Marianne Liitelälle, marianne.liitela@
suomenkylat.fi. Lisätietoja tehtävästä 
antaa Suomen Kylien puheenjohtaja 
Petri Rinne petri.rinne@suomenkylat.fi. 
Uuden puheenjohtajan valinta suorite-
taan syyskokouksessa 2021.
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TORSTAIPYÖRÄILYT PARIKKALASSA
Parikkalan Latupiikojen ja -poikien 
järjestämät torstaipyöräilyt kuljettavat 
kesän ylitse pyörän selässä tutustu-
maan Parikkalan lähialueille. Ensi tors-
tain 27.5. pyöräily kohdistuu Koitsanlah-
delle ja matkan pituudeksi tulee n. 25 
km. Lähtö tapahtuu Parikkalan torilta, 
Parikkalantie 21 59100 Parikkala, info-
taulun edestä klo 10.00. Tapahtumassa 
on säävaraus. Lisäksi pyydetään huomi-
oimaan, että osallistujilta edellytetään 
pyöräilykypärää ja pyöräily tapahtuu 
omalla vastuulla. Omat eväät voi halu-
tessaan ottaa mukaan, sillä kohteissa on 
usein mahdollisuus makkaranpaistoon 
- Parikkalan latupiiat- ja pojat tarjoavat 
osallistujille nokipannukahvit (huom. 
oma muki mukaan!). 
Tulevat retkipäivät, -reitit ja lisätietoja

LEIJONAPÄIVÄ RUOKOLAHDELLA
Perjantaina 28.5. Ruokolahden torilla 
järjestetään klo 14.00 alkaen Leijo-
napäivä, joka juhlistaa vuonna 1992 

Ruokolahden metsissä vaeltanutta 
leijonaa. Tapahtumapaikkana on klo 
16.30 asti pääasiassa torin alue, koron-
arajoitukset huomioon ottaen, mutta 
kouluissa ja päiväkodeissa päivää viete-
tään koko päivän.

Leijonapäivän torilla tapahtumina mm. 
Va. Kunnanjohtaja Matias Hildenin 
tervehdys, leijonahavaintoja tehneiden 
ruokolahtelaisten haastatteluja, leijo-
nanmetsästyksessä käytetyn nuku-
tusnuolen esittely ja siihen liittyviä 
tarinoita, nuorten yrittäjien liikeidea-
kilpailun palkintojenjako. Tapahtumaan 
osallistuvia kehotetaan varovaisuu-
teen, sillä alueella saattaa olla leijonia 
liikkeellä. Lisäksi paikalliset yritykset ja 
liikkeet pitävät päivän ajan ”leijonatar-
jouksia”. Leijonapäivän aikana voi myös 
poiketa Kotiseutumuseoon ja Kahvila 
Kaikuun, jotka ovat avoinna leijona-ai-
heisesti klo 13-17.
 
Leijonapäivä on Nuorten Akatemian 

ja Nuorisovaltuustojen liiton yhdessä 
ideoima ja Ruokolahden kunnan hyvin-
vointiohjelmaan nostettu tapahtuma, 
jonka toteuttaa Ruokolahden kunta, 
mutta mukana ovat myös useat yhdis-
tykset ja yritykset. 
Lisätietoja

MÖLLÖ PÖÖTISEN LEIKKIPOLKU
Möllö Pöötisen leikkipolku tarjoaa 
perheelle omatoimisesti kierrettäviä 
rastitehtäviä ympäri Imatraa. Rasteilta 
löytyy leikkien lisäksi QR-koodeja puhe-
limen avulla käytettäväksi - koodien 
takaa löytyy tietoa leikin ja yhteisen 
tekemisen merkityksen koko perheen 
hyvinvoinnille sekä lisää mukavia leikki-
vinkkejä. Leikkipolut avoinna 20.6. asti 

Polut järjestää Kaakkois-Suomen MLL 
ja mukana yhteistyössä Imatran seudun 
Pelastakaa lapset ry, Imatran Seura-
kunta, MLL Imatran yhdistys, K-Rauta 
Rautapertti Imatra.
Katso leikkipolkujen sijainnit tästä

https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/5ecf5be3cc75fa297d03c681
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KESTÄVÄSTI KAAKOSSA -HANKE 
TIEDOTTAA
Hei maaseudun yhdistykset ja yhteisöt!
 
Kestävästi Kaakossa -hankkeen 
toimintaa on myös kesällä 2021 ja 
hanketta toteutetaan 28.2.2022 asti.
 
Kestävästi Kaakossa -hanke on Kymen-
laakson Martat ry:n ja Etelä-Karjalan 
Martat ry:n yhteinen hanke.  Sen tavoit-
teena on kannustaa ihmisiä ruokahä-
vikin vähentämiseen ja lisätä jätteiden 
ja poistotekstiilien kierrättämiseen liit-
tyvää osaamista. Lisäksi tavoitteena 
on lisätä yhteisöllisyyttä toteuttamalla 
kestävä kehitys-teemaista toimintaa, 
joka kokoaa yhteen eri-ikäisiä alueen 
asukkaita ja erilaisia toimijoita.  

Hanketta toteutetaan yhteistyökäyn-
nein yrityksiin, kurssisarjoin yhdistyk-
sille ja yhteisöille, tapahtumin ja tempa-
uksin.  
 

Kestävästi Kaakossa -kurssisarjat 
yhdistyksille ja yhteisöille  
Etsimme nyt yhdistyksiä, jotka ovat 
kiinnostuneita Kestävästi Kaakossa 
-hankkeen kurssisarjasta. Kurssisarjaan 
sisältyy 1-3 tapaamista. Tapaaminen 
voidaan järjestää etäyhteyksien avulla 
esim. Teams -sovelluksen avulla tai 
pienryhmissä.
 
Kurssisarjan teema: Kodin ruoka-
pöydän ja yleisötapahtumien tarjoilun 
kestävämmät valinnat sekä toimiva 
jätteiden lajittelu. Kurssisarjaan sisältyy 
keskimäärin 2-3 kokoontumiskertaa.  

Esimerkki toteutuksesta:  
Maistellaan yhdessä kasviksia ja pohdi-
taan: Ruokahävikin vähentämistä sekä 
ympäristöystävällisempiä valintoja 
ruoanvalmistuksessa ja siivouksessa 
Jätteiden lajittelua ja materiaalien kier-
rättämistä 
Poistotekstiilien hyödyntämistä  
  
Esimerkiksi voisimme käydä yhdessä 

kimppakyydein tutustumassa kierto-
talouteen ja / tai kestävään kuluttami-
seen liittyvän toimijan toimipisteeseen 
esim. yritys tai yhteisö kuten Imatralla 
toimiva SaimaanVirta ry tai jätehuol-
toyhtiö.  (korona rajoitukset ja ohjeis-
tukset huomioon ottaen).
  
Mikäli yhteisö, yhdistys tai muu suun-
nittelutyöryhmä ryhtyy toteuttamaan 
yleisötapahtumaa, yksi kokoontumis-
kerta käytetään ko. tapahtuman suun-
nitteluun. Tavoitteena on, että hanke-
henkilöstön kanssa suunnitellaan, 
miten tapahtuma voidaan toteuttaa 
vähemmän ympäristöä kuormitta-
vasti ja turvallisesti, ja miten syntyvien 
jätteiden lajittelusta saadaan sujuvaa.  
  
Tavoitteena on toistuvia yleisötapah-
tumia toteuttavia tahoja saada kiinnos-
tumaan kestävän kehityksen huomioi-
misesta tapahtumien järjestämisessä. 
Tällaisia tahoja ovat mm. kesäteatteri-
toimijat sekä urheilu- ja kulttuuritapah-
tumien järjestäjät. Yhdistystoimijoita 
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kannustetaan huomioimaan kestävän-
kehityksen näkökulmia yhteisöllisyyttä 
tukevien tapahtumien suunnittelussa ja 
osallistumaan valtakunnallisiin teema-
päiviin yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa. Esimerkiksi valtakunnallisia 
teemapäiviä: Avoimet Kylät -tapah-
tuma, Suomen luonnon päivät ja Ravin-
tolapäivä.  
  
Kurssisarjan ryhmäkokoontumisen 
toimintapaikkoja ovat esimerkiksi 
kylätalot, seurakuntien ja kuntien 
kokoontumistilat sekä erilaisten 
harrastusryhmien kokoontumistilat, 
ryhmäkokoontumisia voidaan järjestää 
myös Etelä-Karjalan Martat ry:n opetus-
keittiössä hankkeen kohderyhmään 
kuuluville osallistujille.  
  
Etelä-Karjalan alueella toteutetaan 
yhteistyössä SaimaanVirta ry:n kanssa 
poistotekstiilien kierrättämistä ja uusio-
käyttöä edistäviä pilotointeja. Maaseu-
tualueella voidaan järjestään esimerk-
siksi kylien yhdistyksille suunnattuja 

kurssisarjoja, joiden aikana suunnitel-
laan kullekin kylälle tai kuhunkin taaja-
maan sopivaa toimintamallia tekstiilien 
kierrättämiseen. Tekstiilien tuunaus-
työpajat toimivat myös yhteisöllisyyttä 
lisäävänä toimintana. SaimaanVirta ry 
toimii myös ryhmien vierailukohteena 
hankkeen kurssisarjojen toteutukseen 
liittyen.    

Hankkeen toteuttamisaika on 1.2.2019-
28.2.20212, Hankenumero 79405 
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalo-
usrahastosta ja sitä rahoittaa Kaak-
kois-Suomen ELY-keskus.  
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2014-2020. 
 
Aurinkoista kevättä ja tervetuloa 
mukaan!
 
Lisätietoja ja yhteystiedot:
Hankeasiantuntija Minna Paajanen, 
minna.paajanen@martat.fi, puh. 050 
301 2047

SUOMEN KYLÄT RY:N NUORTEN 
TULEVAISUUSJAOSTO ALOITTI 
TOIMINTANSA
Maakunnalliset kyläyhdistykset ja 
Leader-ryhmät ovat nimenneet maakun-
nistaan nuoria paikallistoimijoita edusta-
jiksi Suomen Kylät ry:n uuteen nuorten 
tulevaisuusojaostoon.
–Tulevaisuustyö korostuu nopeasti 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Se 
on tärkeä osa kaikkien Suomen Kylät 
ry:n jaostojen toimintaa. Paikallisen 
kehittämisen jatkuvaksi uudistamiseksi 
ja nimenomaan nuorten osallisuuden 
vahvistamiseksi perustimme viiden-
neksi jaostoksemme nuorten tulevai-
suusjaoston, toteaa Suomen Kylät ry:n 
puheenjohtaja Petri Rinne.

Nuorten tulevaisuusjaosto koostuu 16 
nuoresta, joista nuorin on 16-vuotias 
ja vanhin 27-vuotias. Useimmilla on 
kylä- tai Leader-osaamisen lisäksi koke-
musta niin järjestö- kuin asuinkuntansa 
nuorisovaltuustotyöstä. Osa on mukana 
myös kuntapolitiikassa tai kuntavaalieh-
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dokkaina. Jaoston odotetaan valmis-
televan ja tekevän Suomen Kylät ry:n 
hallitukselle ajantasaisia ehdotuksia 
liittyen paikalliseen kehittämiseen ja 
tulevaisuuteen suuntautumiseen erityi-
sesti nuorten näkökulmasta. Jaoston 
toimikausi on kolme vuotta ja toimintaa 
voidaan kehittää tänä aikana joustavasti.

Jaosto kokoontui etäyhteyksin ensim-
mäisen kerran tiistai-iltana 23.3. Jaosto-
laiset valitsivat keskuudestaan puheen-
johtajaksi liikunnanohjaaja Karoliina 
Ahtiaisen Lappeenrannasta ja varapu-
heenjohtajaksi tapahtuma- ja viestin-
täkoordinaattori Eevasisko Mehtätalon 
Oulusta. Ahtiaisen lisäksi puheenjohtaja-
kisaan osallistuivat Nina Kuusisto-Huus-
konen Varsinais-Suomesta ja Emmi Sarvi-
järvi Pirkanmaalta. Jaostolaiset kokivat 
tärkeäksi edistää uudessa pestissään 
mm. maallemuuttoa, kuntien nuorisoval-
tuustotyötä, etäopiskelun kehittämistä, 
nuorten hyvinvointia ja harrastusmah-
dollisuuksia sekä maaseutumielikuvia 
nuorten keskuudessa.

–Mahtavaa olla näin mahtavassa poru-
kassa mukana! Ensimmäisen kokoon-
tumisemme perusteella meillä tulee 
olemaan idearikas ja kehittämishenkinen 
meininki tulevina vuosina. Innolla odotan 
nuorisojaoston varsinaisen työn alka-
mista ja jäseniin tutustumista. Toivon, 
että nuorisojaostomme kautta nuorten 
näkökulmat tulevat yhä vahvemmin 
näkyviin Suomen Kylät ry:n toimin-
nassa, kommentoi tuore puheenjohtaja 
Karoliina Ahtiainen.

MAALLEASUMAAN.FI -SIVUSTO ON 
AVATTU!
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

HAUSSA KARAVAANIPARKIT
Hei kaikki kyläyhdistysten edustajat! 
 
Tuleva kesä on karavaanimatkailun ennä-
tyskesä Suomessa. Haluetteko tekin 
hyötyä tästä kasvavasta liikenteestä? 
 
Matkaparkki.com on suomalainen alusta / 
sovellus mistä karavaanimatkailijat voivat 
varata itselleen matkaparkin ja yöpyä 
siinä luvallisesti sekä turvallisesti. Ajatuk-
semme on saada mahdollisimman paljon 
parkkeja ympäri Suomen, sillä matkapark-
kien kysyntä on valtavassa nosteessa, 
samoin kuin karavaanimatkailun suosio. 
 
Parkki ei vaadi mitään alkuinvestointeja. 
Paikat voivat olla sähköistettyjä tai sisältää 
muita palveluita esim. WC tai juomavesi, 
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mutta nämä eivät ole missään tapauk-
sessa pakollisia. Mikäli näitä palveluita 
löytyy, ne voidaan lisätä paikan hintaan. 
 
Paikan haltijan vastuulle ei jää muuta kuin 
lähettämiemme parkkikylttien kiinnitys 
sekä luvatuista palveluista huolehtiminen.
 
Tavoitteenamme on saada parkkeja 
laajasti ympäri Suomea niin, että missä 
tahansa matkailija kulkee, on aina saata-
villa matkaparkki luvalliseen yöpymiseen. 
Samalla tulee myös varmuus siitä, että 
yöpaikka todella löytyy, joka mahdollistaa 
myös tuntemattomiin ja uusiin paikkoihin 
kulkemisen. 
 
Tärkeitä nostoja palvelusta:
- Yöpymisten tuloista 80% tilitetään 
suoraan teille joka kuukausi. (Hinta / yö: 5 
- 20€ lopullinen hinta päätetään yhdessä)
- Ei vaadi teiltä mitään alkuinvestointeja, 
me toimitamme kyltit parkkeja varten 
sekä hoidamme markkinoinnin, maksulii-
kenteen ja asiakaspalvelun. 

- Lisäksi matkailijat löytävät paremmin 
uusiin kyliin ja tutustuvat näin kylän 
toimintaan. 
- Mikäli teillä on kesäisin tarjota kioskia, 
kahvilaa tai muuta lisäpalvelua saatte 
matkailijoista mukavasti lisää asiakkaita. 
- Koska ratkaisu on kevyt, voidaan parkit 
poistaa milloin tahansa jos nähdään että 
homma ei toimi teille. Voitte itse päättää 
aikavälin milloin parkit ovat avoinna, eli 
jos on tapahtumia, voidaan parkit sulkea 
halutuksi ajaksi.
Otathan yhteyttä puhelimitse 044 993 
5693 tai sähköpostilla elias@matkaparkki.
com ja nostetaan yhdessä kylät tutuiksi! 
 
Sesonki on jo ovella.
 
Kesäisin terveisin,
Elias Poukkula
elias@matkaparkki.com
Matkaparkki.com
044 9935693
info.matkaparkki.com
Esitteeseen

CITYNOMADI
Kylien ja kaupunginosayhdistysten on 
nyt mahdollista ottaa käyttöönsä Cityno-
madi karttasovellus, jolla käyttäjät voivat 
luoda interaktiivisia reittejä valitsemil-
leen alueille. Reitteihin voi lisätä esimer-
kiksi matkaoppaan 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 käytet-
tävissä 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 (Communi-
ty)-reittejä maksutta. Yhteisö-reittiin 
kuuluu oletuksena Open Street -kart-
tapohja. Jos kylä haluaa vaihtaa käyt-
töönsä maastokarttapohjan, maksaa 
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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.

Vuoden 2020 Avoimet Kylät verkossa 
-tapahtuman alla Citynomadi Oy järjesti 
reittejä tekeville kylille infon Citynoma-
di-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

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 

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/
mailto:ekkylat.tuki@gmail.com 
mailto:ekkylat.tuki@gmail.com 
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(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. Hinnoittelu 20€/tunti. 
Tilaukset joko sähköpostitse tai puhe-
limitse 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 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!

mailto:ekkylat.tuki%40gmail.com?subject=
mailto:ekkylat.toimisto%40gmail.com?subject=
https://www.teamviewer.com/fi/
mailto:%20ekkylat.toimisto%40gmail.com?subject=
mailto:%20ekkylat.toimisto%40gmail.com?subject=
mailto:ekkylat.toimisto%40gmail.com%20%20?subject=
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/login
https://www.facebook.com/ekkylat/
https://www.facebook.com/ekkylat/
https://twitter.com/ekkylat15?lang=fi
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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

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=6162831f14
http://www.kaakonkantri.fi/

