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

KESTÄVÄSTI KAAKOSSA -HANKE 
TIEDOTTAA
Syksyllä 2021 on toteutettu kaikille 
avoimia ja maksuttomia Kestävästi 
Kaakossa -hankkeen etäneuvontaa ja 
tutustumiskäyntejä.  
 
Seuraavat aiheet ja tutustumiskäynnit
Keskiviikkona 3.11.2021 klo 16.30-
17.30 Vastuullinen vaatekaappi 1/2 
-teams etäneuvonta.

Torstaina 4.11.2021 klo 16.30-
17.30 Vastuullinen vaatekaappi 2/2 
tutustuminen SaimaanVirta ry:n Imat-
ralla. SaimaanVirta sijaitsee Imatralla 
Karhumäenkatu 6, 55120 Imatra.
 

Keskiviikkona 24.11.2021 klo 16.30-
17.30 Ekosiivous 1/2 -teams etäneu-
vonta.

Torstaina 25.11.2021 klo 15.30-16.30 
Ekosiivous 2/2 tutustuminen Tyyki käsi-
työkauppaan Lappeenrannassa. Tyyki 
käsityökaupassa on myynnissä mm. Ole 
hyvä -tuotteita. Tyyki sijaitsee Lappeen-
rannan linnoituksessa Majurskan talossa 
Kristiinankatu 1, 53100 Lappeenranta.
 
Tutustumaan mennään omilla kyydeillä.
Tervetuloa mukaan!

Etelä-Karjalan Marttojen tulevia tapah-
tumia 
 
Kestävästi Kaakossa -hanke on 
Etelä-Karjalan Marttojen ja Kymen-
laakson Marttojen yhteinen Kaak-
kois-Suomen ELY-keskuksen maaseutu-
rahaston rahoittama kehittämishanke.
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http://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtumat


Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 10/2021 

Kurssit on tarkoitettu erityisesti 
maaseudun asukkaille ja yhteisöille, 
kaikki Etelä-Karjalan asukkaat ovat 
tervetulleita!
 
Lisätietoja:
Minna Paajanen, hankeasiantuntija 
minna.paajanen@martat.fi  
puh. 050 301 2047

LEADER LÄNSI-SAIMAAN SYKSYN 
TYÖPAJAT
Leader Länsi-Saimaa järjestää syyskau-
della joukon tulevaisuustyöpajoja kylä-
toiminnassa mukana oleville, yrittä-
jille ja vapaa-ajan asukkaille. Työpajat 
ovat osa Leader Länsi-Saimaan tulevien 
vuosien kehitysstrategian suunnittelua 
ja työpajojen tavoitteena on selvittää 
millaisia hankkeita tulevaisuudessa 
Leaderin toimesta rahoitetaan. Aiheet 
ja järjestyspäivät on jaoteltu ryhmittäin 
yrittäjille, kylätoiminnalle ja vapaa-ajan 
asukkaille. 

Työpajat järjestetään etänä ja osallis-
tujille lähetetään tapahtumaan linkki. 
Osallistumiseen tarvitaan siis inter-
net-yhteydellä varustettu tietokone, 
tabletti tai puhelin. 

Ilmoittautumiset viimeistään tapah-
tuvaa edeltävänä päivänä. 
Ilmoittautumaan
Lisätietoja tulevaisuustyöpajoista 
Leader Länsi-Saimaan tiedote

ETELÄ-KARJALAN LIITTO TIEDOTTAA
Koronarajoitusten höllentyessä on taas 
mahdollisuus järjestää tapahtumia ja 
hyvä paikka ilmoittaa tapahtumista 
on Etelä-Karjalan liiton tapahtumaka-
lenterissa. Liitto järjestää yhteistyössä 
Townbase web-palvelun kanssa kaikille 
avoimen ja maksuttoman etäkoulu-
tuksen maakunnan yhteisen tapahtu-
makalenterin käytöstä tiistaina 16.11. 
klo 10.00 - 11.30. Koulutus järjestetään 
Teamsin välityksellä.

Ilmoittautumisen jälkeen saa sähköpos-
tilla kalenterikutsun, jossa on mukana 
osallistumislinkki koulutukseen. Ilmoit-
tautuminen tästä linkistä.
 
Tilaisuus tallennetaan, ja tallenteen 
linkin voit tarvittaessa pyytää koulu-
tuksen jälkeen osoitteesta virve.lind-
strom@ekarjala.fi.

IMATRANKOSKEN SYYSMARKKINAT
Markkinakauppias yhdistys järjestää 
jälleen perinteiset syysmarkkinat Imat-
rankoskella launtaina 30.10. klo 10-16.
Lisätietoja

KYLÄENERGIAA!-KIERTUE
Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin Kyläener-
giaa! -hankkeen kyläkiertue kiertää 
vielä marraskuun alkupuolella Rautjär-
vellä ja Imatralla. Kyläenergiaa! -hank-
keen tavoitteena on vahvistaa toimi-
alueen paikallistaloutta ja lisätä alueen 
sosiaalista, kulttuurillista ja taloudellista 
pääomaa. Kiertue saapuu tiistaina 2.11. 

mailto:minna.paajanen@martat.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq9C503SCmFj-5coPOVWdUSrwCi0B1oOA5zLBKNwO830EcyA/viewform
https://www.leaderlansisaimaa.fi/index.php/ajankohtaista
https://drive.google.com/file/d/1bDsW9djm-KZAZ1DBl5-54HQPWOtPao22/view?usp=sharing 
mailto:virve.lindstrom@ekarjala.fi
mailto:virve.lindstrom@ekarjala.fi
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/6177a509dc3b0421a5d18c42
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Simpeleen K-Market Hermannille klo 
12, josta se siirtyy Pitkäjärven Toimin-
takeskukselle klo 16. Kiertue-autolle voi 
saapua keskustelemaan itselle tärkeistä 
kylän asioista. Paikalla kahvitarjoilu! 
Katso kaikkien päivien  kohteet ja aika-
taulut tästä
Lisätietoja Kyläenergiaa! -hankkeesta 

KYLIEN ELÄMYKSET TUOTTEIKSI 
-KOULUTUS 
Suomen Kylät tarjoaa kyläyhdistyksille 
kylien aitoudesta ja houkuttelevasta 
elämäntavasta nousevien elämysten ja 
palveluiden valjastamiseen keskittyvän 
koulutuksen. Maanläheisyys ja aitous 
ovatkin voimavaroja, josta voidaan 
muotoilla esimerkiksi matkailuun 
elämystuotteita. Kouluttajana toimiva 
matkailumuotoilija Noora Kokko 
käy tapahtumassa läpi konkreettisia 
tapaus-esimerkkejä, joiden avulla oman 
kylän voimavaroja voi alkaa hahmottaa 
ja hyödyntää tulonlähteenä. Tapah-
tumassa paitsi opitaan tuotteistami-
sesta myös ideoidaan kyläyhdistykselle 

uusia palveluita ja elämyksiä.  Koulutus 
järjestetään etänä 17.11. klo 18-20, 
ilmoittautuminen 15.11. mennessä.

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 vielä marras-
kuussa tarjolla ilmaista digitaitojen 
koulutusta. Mukaan voi ottaa oman 
älypuhelimen, tabletin tai tietoko-
neen. Kouluttajana toimii Pasi Viinanen. 
Tapahtuman järjestävät Simpelejärven 
opisto ja kirjastot.
Lisätietoja Saaren kirjasto
Lisätietoja Parikkalan pääkirjasto

https://drive.google.com/file/d/1UpXcwds6ORjYesX2pukZtyB7GRaU_FOu/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1UpXcwds6ORjYesX2pukZtyB7GRaU_FOu/view?usp=sharing 
https://www.karkileader.fi/kylaeenergiaa
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=shZ94cWTWk2FXeO6NmCU4y5ScuJJYXpNqqq0ip08tNlUQjhQWU5IWkFZR0o5UkJZQlI4SkJRNTZBWC4u
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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ARJEN OLOHUONE PARIKKALASSA
Arjen olohuoneessa, tapahtuu jälleen. 
Olohuonetta ovat syyskaudella vetä-
mässä Eksoten Maa- ja Hyte-hankkeet, 
Oronmylly, Parikkalan seurakunta, 
Sammon ammattiopisto, LC Parikkala/
Siikalahti sekä Eläkeliitto ja jalkahoitola 
Pilpatti. 

Arjen olohuone on yli 65-vuotiaille suun-
nattu matalan kynnyksen kohtaamis-
paikka, johon voi tulla viettämään aikaa 
ja osallistumaan teematapahtumiin. 
Mukaan voi ottaa ystäviä, eikä ennak-
koilmoittautumista tarvita. Tavoit-
teena on järjestää matalan kynnyksen 
toimintaa, joka lisää osallisuutta ja 
tarjoaa kohtaamispaikan ikäihmisille. 

Parikkalan Arjen olohuone kokoontuu 
nuorisotila Kirnussa, Parikkalantie 24, 
entisen Kansallisosakepankin tiloissa 
keskiviikkoisin klo 10.00-12.00.  Kerhon 
päätteeksi pidetään myös kahvihetki, 
jossa on vapaaehtoinen kahvimaksu.
Katso vastuuvetäjät ja tarkat aikataulut 

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 asukasyhdistysten jo 
olemassa olevista nettisivuista. 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 kylätalorekiste-
riämme ja kaipaisimmekin nyt jäsenyhdis-
tystemme apua tässä tehtävässä. Ilmoit-
taisitteko myös kylätalojanne (mikäli teillä 
sellainen on) koskevat tiedot. Viestiä voi 
laittaa niin tuen kuin toimistonkin sähkö-
posteihin.

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

TARJOLLA OSAAMISTA
Asiantunteva ja asialleen omistautunut 
Help Deskimme palvelee teitä tieto-
teknisissä ongelmissa (ongelmat puhe-

https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/617682792078bc7d7c7e9943
mailto:johanna.niilivuo%40suomenkylat.fi?subject=
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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 
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@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 

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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https://twitter.com/ekkylat15?lang=fi
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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://www.yhdistysinfo.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=51&wysijap=subscriptions&user_id=5304
https://us17.campaign-archive.com/?u=a8ed55576abc917c6e36bc8e6&id=9e17f24a99
http://www.kaakonkantri.fi/

