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DIGITIE -HANKE 
Etelä-Karjalan Kylät ry on ylpeä ilmoit-
taessaan, että se on ottanut aimo 
harppauksen nykyaikaan aloittamalla 
Digitie -nimellä kulkevan hankkeen. 
Hankkeen toteutusaika on 16.3.2020 
– 31.12.2022 ja se tarjoaa kylätoimija-
koulutuksena kylä- ja asukasyhdistyk-
sien digitaalisuutta edistäviä koulutus- 
ja neuvontapalveluja esimerkiksi: 

- kotisivujen ja sosiaalisen median 
kanavien luomisessa ja ylläpitämisessä 
 
- verkkokokousten ja verkkoseminaa-
rien järjestämisessä 

- sähköisten tiedotteiden ja lehtien 
tekemisessä ja levittämisessä 

- Etelä-Karjalan kyläportaalin ja tapah-
tumakalenterin käytöstä 

- Etelä-Karjalan Kyläradioon ääni- ja 
kuvatallenteiden tuottamisesta

sekä muista kylätoimijoiden tarpeiden 
mukaisista aiheista (sähköinen arkis-
tointi, pilvipalvelut, kyselyiden teko jne.)

Koulutukset järjestetään pääosin lähi-
opetuksena pienryhmissä. Näiden 
rinnalla voidaan kokeilla myös digitaa-
lisia ohjelmasovelluksia.

Olkaa yhteydessä ja suunnitellaan 
yhdessä juuri teille sopivat koulutukset!

Hanketyöntekijä 
Jani Valtonen
ekkylat.tuki@gmail.com
p. 0400 265 795

VUODEN 2020 ETELÄ-KARJALAINEN 
KYLÄ, KYLÄTOIMINNAN TIENNÄYT-
TÄJÄ JA MAASEUTUTOIMIJA
Etelä-Karjalan Kylät on valinnut vuoden 
2020 Etelä-Karjalaisen Kylän, Kylätoi-
minnan tiennäyttäjän ja Maaseututoi-
mijan. 

Tämän vuoden Kylätoiminnan tiennäyt-
täjäksi valiutui Olavi Punkka Iitiä-Re-
musen kyläyhdistyksestä, jossa Punkka 
on myös puheenjohtajana.  Hän on 
omalla aktiivisella otteellaan ollut 
vaikuttamassa kylän- ja kyläyhteisön 
monipuoliseen kehittämiseen. Esimerk-
kinä mainittakoon Monttupuisto, joka 
on muodostunut kylän vapaa-ajan 
keitaaksi. Puiston kunnostus yhteiseen 
käyttöön toteutettiin vanhan sora-
montun pohjalle talkoovoimin raivaa-
malla ja rakentamalla. Monttupuistossa 
on tällä hetkellä frisbeegolfrata, kunto-
rata, laavu ja kuntoportaat. 

mailto:ekkylat.tuki@gmail.com
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Punkka on toiminnassaan aktivoinut 
myös nuoria ideoimaan ja toteuttamaan 
alueen kehitystä. Lisäksi mukaan on 
saatu myös lapsiperheet. Olavi Punkalle 
myönnetty tunnustus on ansiokkaasta 
sekä pitkäaikaisesta kylätoiminnan 
edistämisestä ja asuinympäristön kehit-
tämistoiminnasta ja se on ojennettu 
hänelle 26.10. Iitiä-Remusen laavulla.

Etelä-Karjalan vuoden 2020 Maaseu-
tutoimijaksi valittu Pia Pöllönen on 
ollut kehittämässä Suomen lihaka-
nituotantoa ennakkoluulottomasti. 
Pöllösen Savitaipaleen Heituinlahteen 
perustama yritys Ruohonjuuritaso on 
toiminut vuodesta 2016 ja sen toimi-
aloina ovat mm. kanien kasvatus, kani-
tuotteiden jalostus ja myynti, sekä 
avomaavihannesten viljely ja myynti. 
Pöllönen on itse kehittänyt kaneille 
sopivan rehun, jolle on hankkinut myös 
tehdasvalmistajan. Pia Pöllöselle myön-
netty tunnustus on innokkaasta, tulok-
sellisesta ja innovatiivisesta suoma-

laisen yritystoiminnan sekä maaseudun 
kehittämisestä. Tunnustus on luovu-
tettu Pöllöselle Savitaipaleen Ravintola 
Sahramissa lauantaina 26.10. 

Vuoden Etelä-Karjalaiseksi kyläksi valit-
tiin Rautjärven Kekäleniemi, joka on 
toteuttanut aktiivista, innovatiivista 
ja ajassa elävää kylätoimintaa mm. 
Leader-hankkeiden avulla. Kekälenie-
melle onkin rakennettu frisbeegolf-
rata, lentopallokenttä ja laavu. Lisäksi 
alueellista hyvinvointia ja viihtyvyyttä 
lisäämään Kekäleniemen kylä teki ja 
otti tänä vuonna käyttöön Äpätinkan-
kaan luontopolun ja näkötornin. Edellä 
mainittujen ansioiden lisäksi tunnustus 
luovutettiin kylän omatoimisen ja kehi-
tysmyönteisen asenteen johdosta Kekä-
leniemen kyläyhdistykselle 2.10.

Etelä-Karjalan Kylät ry onnittelee 
tunnustuksen saaneita ja kiittää kaikkia 
hakuun osallistuneita!

YHDISTYKSEN PIENIIN HANKKEISIIN 
LEADER-RAHAA 
Leader Länsi-Saimaan kahden teema-
hankkeen haku päättyy 20.11.2020.
 
Toimintaa -teemahankkeessa rahoitusta 
voi saada kylän markkinointikuluihin, 
tapahtumien järjestämiseen sekä koulu-
tuksiin ja opintomatkoihin. Lue lisää.
 
Tehdään yhdessä -teemahankkeessa 
voidaan toteuttaa investointeja, joissa 
rakennetaan harrastus- ja virkistysmah-
dollisuuksia, parannetaan yhteisten 
tilojen energiatehokkuutta ja asuinympä-
ristön turvallisuutta. 
Lue lisää

HIITOLANJOEN KALAKAMERA 
Viime lokakuun alusta alkaen on voinut 
seurata Luontoliven kalakameran 
kautta Rautjärven Hiitolanjoen pinnan 
alaista elämää ja taas on aika, jolloin 
on mahdollista bongata tavanomaisten 
asukkien lisäksi jokeen kutemaan 

https://leaderlansisaimaa.fi/tuen-hakeminen/tehdaan-yhdessa
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nousevia, erittäin uhanalaisia Laatokan 
järvilohia. Nousun esteenä olevat 
padot puretaan ja kosket ennallistetaan 
vuoteen 2024 mennessä.
Lisää aiheesta
Luontolive - kalakamera

KYLÄELOKUVA-FESTIVAALI
Järjestyksessään seitsemäs valtakunnal-
linen kyläelokuvafestivaali järjestetään 
Alajärven Luoma-aholla lauantaina 
24.10.2020. Festivaaliin kuuluu jälleen  
mm. perinteinen kyläelokuvakilpailu.
Festivaalin esitteeseen 

ETELÄ-KARJALAN TAPAHTUMAKA-
LENTERIN KÄYTTÄJÄT
Etelä-Karjalan Liitto tiedottaa tapahtu-
makalenterin käyttäjille, että nyt tapah-
tumakalenterista on mahdollista saada 
toivomiaan tapahtumasyötteitä esimer-
kiksi omille verkkosivuilleen. Katso 
ohjeet syötteen tekemiseksi täältä. 
Lisäksi kalenteriin voi luoda perinteisten 
tapahtumien seuraksi myös virtuaali-

tapahtumia eli verkossa toteutettavia 
tilaisuuksia.

KEKRIJUHLAT KYLÄTALOLLA?
Talonpoikaiskulttuurisäätiö ja Suomen 
Kylät ehdottavat, että kylissä järjestet-
täisiin syksyisin yhteisiä kekrijuhlia - 
koronaohjeistuksen ja rajoitusten puit-
teissa.

Kekri, vanha satovuoden ja maata-
louden työvuoden yhteisöllinen päättä-
jäisjuhla, täydentää mukavasti vuotuis-
juhlakalenteria ennen talvikautta vielä 
nykyisinkin.
Kekrin juuret ovat yleiseurooppalai-
sessa, auringon kiertoon pohjautu-
neessa maanviljelyskulttuurissa. Sadon 
valmistumisen lisäksi kekrinä juhlittiin 
vuoden vaihtumista. Kekrin eri murre-
nimityksiä ovat myös köyri, köyry 
ja keyri. Etymologisesti sana onkin 
samaa alkuperää kuin vuotta tarkoit-
tava year ja vaihdetta tarkoittava gear. 
Kekrinä väki kokoontui yhteen juhli-

maan, mässäilemään ja tarinoimaan. 
Samalla alkoi palkollisten vapaaviikko. 
Joulu- ja nuuttipukkien esi-isät, kekri-
pukit, kulkivat talosta taloon juomaa ja 
ruokaa kerjäten sekä kepposia tehden. 
Vuoden vaihtuessa tämän ja tuonpuo-
leisen maailman raja oli ohut ja vainajat 
olivat liikkeellä. Tulimagia, tulien polt-
taminen, soihdut sekä naurislyhtyjen 
heijastama valo toivat suojaa jakoai-
kana, jota tarvittiin kalenterin saatta-
miseksi paikalleen. Kristillinen Pyhäin-
miesten päivä vainajien muistamisineen 
ja Irlannista lähtöisin oleva Halloween 
pohjaavat nekin vanhempaan kekrin 
juhlaperinteeseen.
 
Nykyisin kekrin viettoa voi juhlia jousta-
vasti syyskuun puolestavälistä marras-
kuun loppuun asti. Satokauden anti-
milla koristeltu kylätalo toimii mainiosti 
kaikki kyläläiset yhteen kokoavana 
juhlapaikkana. Pihakoristeiksi sopivat 
erilaiset lyhdyt sekä turvallinen elävä 
tuli.

https://wwf.fi/uutiset/2019/10/hiitolanjoki-on-taas-pian-jarvilohien-valtakuntaa/
https://wwf.fi/luontolive/kala/
https://drive.google.com/file/d/1vbBGdtg8H85Z4f-3oDLs674ngSrbTtyt/view?usp=sharing
https://eventz.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000166064-sy%C3%B6tteet-ja-upotukset
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Kekrijuhlan sisällöksi sopivat muun 
muassa seuraavat ohjelmaideat:   
- Väenkekkerit eli pitopöydällinen lähi-
ruokaa
- Valokuviin (slaideihin) perustuva 
katsaus menneen vuoden tapahtumiin
- Tarinankerrontaa (lyhyitä kerto-
muksia)
- Kekripukkikilpailu, jossa paras asu 
palkitaan
- Poistuessaan jokainen perhekunta 
ottaa soihtuun tulen kylän yhteisestä 
tervapadasta
Lisätietoa kekristä

ESITTELYSSÄ MAA-HANKE
Eksoten Maa-hanke tukee Etelä-Kar-
jalan 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 tekee yhteistyötä maaseudun asuk-
kaiden, omaisten, kuntien liikuntaneu-
vojien, yhdistysten, järjestöjen, vanhus-
neuvostojen sekä muiden maaseudulla 
toimivien hankkeiden kanssa. Hankkeessa 
muodostuvan yhteistyöverkoston avulla 
asiakkaita tavoitetaan esimerkiksi sairaa-
lasta kotiutumisvaiheessa sekä erilaisten 
tilaisuuksien ja tapahtumien kautta.

Hyvinvointivalmentajiin voit olla 
yhteydessä, jos 
- olet +75 ikäinen
-asut vielä kotona
-sinulla ei ole tarvetta Eksoten koti-
hoidon palvelulle
- tunnet tarvitsevasi ohjausta ja 
neuvontaa esimerkiksi ravitsemuksessa 
tai toimintakyvyn ylläpitämisessä

- koet itsesi yksinäiseksi ja haluaisit 
osallistua jonkin ryhmän toimintaan
haluaisit keskustella siitä, mikä lisäisi 
juuri sinun hyvinvointiasi

Hankeaika: 1.3.2020 – 31.12.2021
Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehit-
tämisen Maatalousrahasto. Rahoi-
tuksen myöntäjä Kaakkois-Suomen 
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 
(ELY). 

Hankkeen esite

HINKUA ETELÄ-KARJALAAN! –HANKE
Maaseudun parhaaksi – yhdessä tehden
Hinkua Etelä-Karjalaan! -hanke tavoit-
telee ilmastoystävällistä maaseutua. 
Vähähiilisen arjen edistämiseksi järjes-
tetään neuvontaa energiatehokkuu-
desta, kierrätyksestä, hiilinieluista 
sekä liikennöinnistä. Kotitalouksia 
koulutetaan ilmastoedelläkävijöiksi 
ja he toimivat mallina muille. Erilaiset 
pilotit ja kokeilut mahdollistavat hyvien 
käytäntöjen löytämisen, jotta maaseu-

http://www.kekri.fi
https://drive.google.com/file/d/1xiqss39tA2WNSvUtdkLxQPQ-5E0b-SHb/view?usp=sharing
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tuasukaan hiilijalanjälki pienenee ja 
syntyy vähähiilisempää elinkeinotoi-
mintaa. 
 
Hanke sisältää yhteensä 9 työpakettia, 
joilla pyritään konkreettisiin toimenpi-
teisiin Etelä-Karjalan maaseudun vähä-
hiilisyyden saavuttamiseksi. Toteut-
tamisaikaa on vuoden 2022 loppuun 
saakka. Toimijana hankkeessa ovat sekä 
Imatran että Lappeenrannan seudulliset 
ympäristötoimet.  Hankkeen rahoittaa 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus Euroopan 
maatalouden kehittämisen maatalous-
rahastosta.
 
Työpakettien aiheet ja aikataulu:
1. Maaseudun ilmastoedelläkävijät 
2020-2022
2. Pienen bioreaktorin käyttö maatilalla 
2021-2022
3. Uusia vähähiilisiä energiaratkaisuja 
2020-2022
4. Energiatehokkuuden parantaminen 
2021-2022
5. Ilmastoystävällisen liikkumisen edis-

täminen 2021-2022
6. Kiertotalouden edistäminen 2020-2022
7. Maaseudun ilmastomuutokseen 
sopeutuminen 2021-2022
8. Hiilinielut metsissä 2020-2022
9. Hiilinielujen lisääminen maatiloilla ja 
maaseututaajamissa 2020-2022
 
Työpaketit on esitelty hankkeen netti-
sivuilla: www.imatra.fi/HinkuaEteläKar-
jalaan
 Toivomme, että yhteistyötä tekemällä 
asukkaat hyötyvät ja saamme vaikut-
tavia tuloksia. Olemme avoimia erilai-
sille yhteistyöehdotuksille. 
 
Työpaketti 1 maaseudun ilmastoedel-
läkävijät on aloitettu
Tätä työtä varten koko maakunnasta 
haetaan 30 vapaaehtoista perhettä 
maaseudun ilmastoedelläkävijöiksi, 
jotka haluavat vähentää omaa hiilijalan-
jälkeään ja jakaa hyväksi havaitsemiaan 
käytäntöjä. 
 
Vapaaehtoisille asukkaille järjestetään 

koulutusta ja heidän hiilijalanjälkensä 
lasketaan sekä kokeilujakson alussa, että 
lopussa. Asukkaat voivat itse valita itselle 
sopivimmat toimenpiteet. Toiminta on 
jatkoa Lappeenrannassa jo toteutetulle 
Greenreality -kodit toiminnalle. Nyt 
myös muiden kuntien asukkaiden on 
mahdollista lähteä helposti mukaan. 

Kokeilujaksoon voi ilmoittautua vapaasti. 
Vapaaehtoisia kerätään avoimella 
haulla eli mukaan voi ilmoittautua, kun 
aika on itselle siihen sopiva. Kokeilu-
jakson pituuden voi valita vapaasti 1-3 
kuukauden väliltä, samoin toimenpiteet, 
joilla kasvihuonekaasupäästöjen synty-
mistä vähennetään.

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

http://www.imatra.fi/HinkuaEteläKarjalaan 
http://www.imatra.fi/HinkuaEteläKarjalaan 
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?questid=5473844&sid=3P0rYum3LO
mailto:anna-maija.wikstrom@imatra.fi
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CITYNOMADI
Kylien ja kaupunginosayhdistysten 
on nyt mahdollista ottaa käyttöönsä 
Citynomadi karttasovellus, jolla käyt-
täjät voivat luoda interaktiivisia reittejä 
valitsemilleen alueille. Reitteihin voi 
lisätä esimerkiksi matkaoppaan kerto-
maan 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 
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

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 

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
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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

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 

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=
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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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