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ILMASTOKOTI KARJALAN KYLILLÄ 
-HANKE ESITTÄYTYY
Ympäristöasiat ja yhteinen tekeminen 
lasten ja ihan tavallisten aikuisten 
kanssa yhdistyy hankkeessa. Tavoit-
teena on koulujen, kotien, järjestötoi-
mijoiden ja yhteisöjen välisen yhteis-
työn lisääntyminen kestävä kehitys- ja 
ilmastoteemaisella toiminnalla.

Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia 
viemään ilmastokestäviä toimintata-
poja koulujen kautta kotien arkeen. 
Keskiössä on ihan tavallisia kodin aska-
reita: terveellisiä välipaloja, Isoäidin 
siivousvinkkejä ja kotipuutarhan ilmas-
topuuhia. Koulutuksen jälkeen vapaa-
ehtoistoimijat voivat soveltaa uusia 
oppeja ja taitojaan oman asuinseutunsa 
kouluissa käytössään kivoja, lapsille 
sopivia ilmastokestäviä työpajamalleja. 
Kevään vapaaehtoiskoulutukset käyn-
nistyvät teemoilla:
-Tekemisen iloa – aikaa yhteiseen 
hyvään

- Ilmastoruukku
- Siivoa kuin mummo! Isoäidin siivous-
vinkit

Välipalakin voi olla ilmastoystävällinen. 
Tällä teemalla järjestetään koulutusta 
syksyllä.

Tervetuloa mukaan! Koulutukset jakau-
tuvat kahdelle Leader-alueelle. Näin 
päästään yhdessä ideoimaan alkavaa 
yhteistyötä omalle toiminta-alueelle. 
Koulutukset toteutetaan TEAMS-verk-
kokoulutuksina, ovat osallistujille 
maksuttomia ja kaikille avoimia.

Nyt on hyvä aika valmistautua, vahvistaa 
ympäristöosaamista ja suunnitella 
yhdessä kivoja työpajoja lapsille. Kunhan 
koronatilanne helpottaa, koulut odot-
tavat innolla yhteistoimijoita. 

Laitetaan sana kiertämään. Näin tavoi-
tamme maaseudun toimijoita katta-
vammin ja päästään yhdessä edistämään 

todella tärkeää ja ajankohtaista teemaa.

Lisätietoja koulutusten ajankohdista ja 
sisällöistä sekä ilmoittautumiset tästä.
Vastailen mielelläni lisäkysymyksiin, 
olkaa yhteyksissä!

Ilmastoterveisin Riitta Sutinen, kotitalo-
usasiantuntija, Etelä-Karjalan Martat ry

Hankkeen vastuullinen toteuttaja: 
Pohjois-Karjalan Martat ry
Osatoteuttaja: Etelä-Karjalan Martat ry
Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2021
Hanke on saanut rahoituksen Joen-
suun seudun Leader ry:tlä, Etelä-Kar-
jalan Kärki-Leader ry:ltä ja Leader Länsi-
Saimaa ry:ltä.

Lisätietoja: 
Riitta Sutinen 
050 448 3112
etela-karjala@martat.fi

Hankkeen nettisivut

mailto:etela-karjala@martat.fi
https://www.martat.fi/pohjois-karjala/menossa-olevat-hankkeet/ilmastokoti-karjalan-kylille-2/
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KIERRÄTYSTÄ KYLIIN –HANKE TIE-
DOTTAA
Rakkaalla vaatteella on pitkä ikä ja 
monta elämää – SaimaanVirta ry:n 
Kierrätystä kyliin -hankkeen maalis-
kuun tekstiilikierrättäjäksi on valittu 
Heidi Yli-Kankahila Saimaanharjulta
 
Kierrätystä kyliin etsi maaliskuun teks-
tiilikierrättäjää ja kuuli, että Lappeen-
rannan Saimaanharjulla harjoitetaan 
”hyvän mielen ompelupalvelua”, jota 
tarjoaa yritys nimeltä Saimaan Pukine 
yrittäjä Heidi Yli-Kankahilan toimesta. 
Yritys on toiminut vuodesta 2017 
Saimaanharjulla. 

Toimintaa luotsaava Heidi on koulu-
tukseltaan yksilöllisen pukeutumisen 
artesaani sekä tekstiiliartesaani. 
Heidin osaamismatriisista löytyy erityi-
sesti naisten pukeutuminen, vaat-
teiden suunnittelu ja kaavoitus sekä 
kankaankudonta. Ompelimossa asioi 
sesonkien mukaan keväällä morsiamia 

ja muita juhla-asuja tarvitsevia sekä 
verhosuunnitteluasiakkaita. Talvella on 
paljon kodintekstiilien ompelua, takin 
korjauksia ja mittatilausvaatteiden 
tekoa.
 
Heidi suunnittelee ja muokkaa asiakkail-
leen aikaa kestäviä vaatteita hyödyntä-
mällä esimerkiksi perinteikkäitä leveitä 
saumanvaroja, jolloin vaatetta voidaan 
muokata isommaksi tai pienemmäksi 
tarpeen mukaan myöhemmin. Kierrä-
tysmateriaalit inspiroivat keksimään 
materiaaleille uusia käyttötarkoituksia. 
Monesti käy niin, että ihminen ihastuu 
kankaan materiaaliin, väreihin, kuosiin 
tai kankaalla saattaa olla tunnearvoa. 
Silloin taitava ompelija pystyy yhdessä 
asiakkaan kanssa ideoimaan ja anta-
maan kankaalle uuden käyttötar-
koituksen. Joskus pienet muutokset 
riittävät, mutta toisinaan tehdään koko-
naan uusi vaate retrokankaasta tai vaik-
kapa seinäraanusta. Asusteissa voidaan 
kierrättää myös vanhoja kankaita, 

nauhoja tai nappeja. Kankaan ei myös-
kään aina tarvitse olla kallis ollakseen 
hyvälaatuinen - vuosikymmeniä vanhat 
kankaat ja langat saattavat hyvinkin 
kestää vielä seuraavat vuosikymmenet.
 
Heidin yksi suuri toive on, että ihmiset 
ymmärtäisivät mittatilausvaatteiden 
arvon: vähemmän on enemmän. 
Muutama korkealaatuisesti valmis-
tettu, laadukas vaate riittää vaate-
kaappiin. Näitä lempiasuja voi muutella 
erilaisilla asusteilla esim. koruilla, 
huiveilla, laukuilla, hatuilla tai kengillä. 
Kertakäyttöisiä vaatteita ei tarvita 
ollenkaan.
 
SaimaanVirta ry:n organisoima Kierrä-
tystä kyliin -hanke on Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta rahoit-
tama hanke, joka edistää käytöstä pois-
tetun tekstiilin aktiivisempaa hyödyntä-
mistä maaseudulla.
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Kierrätystä kyliin –hankkeen projek-
tipäällikkö: Jaana Hallberg,  jaana.hall-
berg@saimaanvirta.fi p. 050 325 4270
www.saimaanvirta.fi

KESTÄVÄSTI KAAKOSSA –HANKE 
TIEDOTTAA
Hei maaseudun yhdistykset ja yhteisöt!
Nyt myös etäneuvontaa TEAMS -sovel-
luksen avulla.

Kestävästi Kaakossa -hanke on Kymen-
laakson Marttojen ja Etelä-Karjalan 
Marttojen 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, joista yksi voi olla 
tarvittaessa tapahtumasuunnittelua. 
Kurssisarjan teemana on arjen kestävät 
valinnat ruoanvalmistuksessa ja ympä-
ristöasioissa sekä tarvittaessa yleisöta-
pahtumien kestävät tarjoilut. Avainsa-
noja ovat mm. kasvisruoka, lähiruoka, 
ruokahävikki, hiilijalanjälki, kohtuulli-
suus, kiertotalous, lajittelu ja varautu-
minen.  
 
Tervetuloa! Ota yhteyttä, sovitaan 
neuvonnan aihe / aiheet ja ajankohdat.
 
Lisätietoja ja yhteystiedot:
Hankeasiantuntija Minna Paajanen, 
minna.paajanen@martat.fi, puh. 050 
301 2047

VALTAKUNNAN KYLÄHULLU HAUSSA
Missä luuraa Valtakunnan XVI, suomeksi 
kuudestoista, kylähullu? Ehkä teidän 
kylällänne? Nyt on aika alkaa rustata 

hakemuksia, sillä Valtakunnan Viral-
listen Kylähullujen Kilta ry avasi haun jo 
viimekuun puolella ja se on nyt siis auki 
10.5. asti. Hakemisen tulee tapahtua 
jonkun muun kuin ehdokkaan itsensä 
toimesta. Ehdokkaan kunnanjohtajan 
tai virallisen nimenkirjoittajan on myös 
sitouduttava kustantamaan seuraavan 
Kylähullun nimeämisjuhlat. Kunnan 
kirjallinen sitoumus on myös liitettävä 
hakemukseen mukaan, haun vaatimuk-
sissa mainitaan. 

Valtakunnallisen Kylähullun virka-
kausi ajoittuu kalenterissa alka-
maan 24.7.2021 ja vaikka jossain päin 
maailmaa jotkut hullut päättävätkin 
omatoimisesti pidentää toimintakau-
siaan, päättyy Suomen kylähullun pesti 
kuitenkin vuoden 2023 aikana. Uuden 
Kylähullun juhlallinen nimeämistilai-
suus järjestetään siis 24.7. Kouvolan 
Myllykoskella KymiLibri –kirjamessujen 
yhteydessä, ellei nyt maailma tästä vielä 
hullummaksi mene. 
Hakuun pääset käsiksi täältä

mailto:jaana.hallberg@saimaanvirta.fi
mailto:jaana.hallberg@saimaanvirta.fi
http://www.saimaanvirta.fi
mailto:minna.paajanen@martat.fi
http://kylahullu.net/
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SUOMEN KYLIEN VINKIT  
KUNTAVAALIEHDOKKAILLE
Suomen Kylät julkaisivat hiljattain 
kahdeksan vinkkiä tärkeistä teemoista, 
joita ehdokkaiden kannattaa nostaa 
esiin vaalityössään. Videon voi katsoa 
tästä. 

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. 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=VwwQbx_ZoAc&feature=youtu.be
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/
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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 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 

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=
https://www.teamviewer.com/fi/
mailto:%20ekkylat.toimisto%40gmail.com?subject=
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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. 

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

mailto:ekkylat.toimisto%40gmail.com%20%20?subject=
mailto:ekkylat.tuki@gmail.com
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=72f9701679
http://www.kaakonkantri.fi/

