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AVOIMET KYLÄT TOTEUTETAAN 
VERKOSSA
Avoimet kylät -päivä 13. kesäkuuta on 
päädytty toteuttamaan tänä vuonna 
koronatilanteen vuoksi turvallisesti 
verkossa. Avoimet kylät –päivänä kylät 
voivat julkaista verkossa esimerkiksi 
videon ulkoilureiteistä ja retkeilykoh-
teista, kuvagallerian vanhoista kuvista, 
kyläkolumnin, kylähistoriikin lyhen-
nelmän tai vaikkapa podcastin kylän 
elämästä. Sisältö on melko vapaa, 
kunhan aineisto on digitaalisena ja 
siihen on olemassa julkaisuluvat teki-
jältä. 

Kuten aiempinakin vuosina tapahtu-
mapäivänä avoimetkylat.fi-sivustolle 
julkaistaan Suomen kartta, josta pääsee 
linkkien avulla tutustumaan kylien 
tuottamaan sisältöön. Päivän julkai-
suissa käytetään tunnistetta #avoimet-
kylät. Tavoitteena on innostaa kaikkien 
aikojen suurin määrä kyliä mukaan 
tuottamaan erilaista sisältöä. Samalla 

päivään tuotettu sisältö toimii kylien 
markkinointimateriaalina. 

Jos tarvitsette apua päivän teknisen 
puolen ja materiaalin toteutuk-
sessa kääntykää vain rohkeasti Kylien 
puoleen! Jaamme vielä tarkemman 
ohjeistuksen päivään liittyen lähem-
pänä tapahtumaa. 

VALTAKUNNALLINEN KRIISIPUHELIN
Meneillään oleva tilanne on monelle koet-
televaa aikaa ja tällöin voi olla tarpeen 
keskustella mieltä painavista asioista. 
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n valta-
kunnallinen Kriisipuhelin tarjoaa keskus-
teluapua ympäri vuorokauden. Kriisi-
puhelimeen voi soittaa nimettömänä. 
Puhelimessa vastaavat kriisityöntekijät 
ja koulutetut vapaaehtoiset 25 paikka-
kunnalta ympäri Suomea. MIELI ry ei peri 
puheluista puhelumaksuja. 
Kriisipuhelin päivystää:
suomeksi 09 2525 0111 – auki vuoden 
jokainen päivä ja yö

ruotsiksi 09 2525 0112 – auki 20 tuntia 
arkisin (ma-pe)
arabiaksi ja englanniksi 09 2525 0113 – 
auki 20 tuntia arkisin (ma-to)

INNOVERSTAS TIEDOTTAA
Tervehdys!
 
Lappeenrannan kaupunki käynnisti 
vuodenvaihteessa Kierrätysmateriaali 
ympäristökeksinnöksi -hankkeen, jonka 
tarkoituksena on kehittää kiertotalous- 
ja maker-tila Lappeenrannan keskus-
taan.
 
Innoverstas = Uusiokäyttökeskus ja 
keksintöverstas.
 
Uusiokäyttökeskukseen yritykset ja 
yhteisöt voivat lahjoittaa ylijäämäma-
teriaaleja mm. koululaisten, yhteisöjen 
sekä muiden kaupunkilaisten hyödyn-
nettäväksi jatkokäyttöön. Otamme 
vastaan kaikenlaista puhdasta, myrky-
töntä ja työstettävää materiaalia sekä 
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remontti-, taide- ja käsityötarvikkeita.
 
Liitteenä esite, jossa tarkemmat tiedot 
sekä Innoverstaan toimintamalli esitel-
tynä.

Poikkeustila toi varmasti muutoksia ja 
haasteita monen yhdistyksenkin toimin-
taan, joten arvostamme kovasti mikäli 
löydätte aikaa tutustua hankkeeseen ja 
pohtia yhteisössänne osallistumismah-
dollisuuksia.

Myös nyt poikkeusaikana sovittujen 
lahjoitusmateriaalien toimitus järjestyy 
turvallisesti ilman kohtaamista. 
Tarkemmat ohjeet yhteistyöstä sovit-
taessa.
 
Tervetuloa tukemaan tulevaisuuden 
keksijöitä ja kestävää kehitystä kaupun-
gissamme! Odotamme innolla yhtey-
denottoja niin kiertotalouden kuin 
muunkin toiminnallisen yhteistyön 
merkeissä.

 Viestiä saa jakaa vapaasti.
  
Aurinkoista kevättä toivottaa,
Laura Lulu Jokinen
Koordinaattori
Innoverstas - Kierrätysmateriaali ympä-
ristökeksinnöksi -hanke
Lappeenrannan kaupunki
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
Puh. 0403576695
Instagram: innoverstas_lpr
Facebook: Innoverstas
Esitteeseen

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS SIIRTYY 
Etelä-Karjalan kylät ry:n vuosikokous 
siirtyy vallitsevan tilanteen vuoksi toiseen, 
myöhempään ajankohtaan. Tiedotamme 
asiasta, kun päivämäärä varmistuu.

KYLÄYHDISTYSSIVUJEN YLLÄPITO 
Etelä-Karjalan kylät on ottanut kylat.ekar-
jala.fi -kyläyhdistyssivujen ylläpidon koko-
naan vastuulleen. Verkkosivujanne koske-
vissa ongelmatilanteissa olkaa siis tästä 

eteenpäin yhteydessä Kylien tukeen soit-
tamalla p. 0400 265 795 tai sähköpostilla 
ekkylat.tuki@gmail.com

TIEDOTE: SUOMEN KYLÄT RY SIIRTYY 
ETÄTEKNIIKKAAN
Suomen Kylät ry seuraa aktiivisesti 
koronavirustilanteen kehittymistä 
ja vastaa omalta osaltaan viruksen 
leviämisen ehkäisemiseen Suomessa. 
Noudatamme Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen (THL) ohjeita. Isot tilai-
suudet perutaan toukokuun loppuun 
asti valtioneuvoston suosituksen 
mukaisesti. Suosittelemme paikalliske-
hittäjille ja Leader-ryhmille, että myös 
pienemmät tapahtumat ja koulutukset 
joko siirretään ja perutaan tai järjeste-
tään mahdollisuuksien mukaan etäyh-
teyksiä hyödyntäen. THL suosittaa 
välttämään tarpeettomia sosiaalisia 
kontakteja ja esimerkiksi matkustusta 
myös kotimaassa. Ajantasaiset tiedot 
tapahtumien tilanteesta saa paikallisyh-
distyksistä.

https://drive.google.com/open?id=1Hf9YonS7k3YaqhHqN8ZUDq9tac4Olfbt
mailto:ekkylat.tuki%40gmail.com?subject=
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Suomen Kylät ry on siirtänyt seminaa-
reja myöhemmäksi, työntekijät tekevät 
etätöitä ja kokoukset pidetään toistai-
seksi etäkokouksina. Suomen Kylät ottaa 
laajasti käyttöön etäkokoustekniikkaa, 
jonka osaamisesta on hyötyä myös tule-
vaisuudessa esimerkiksi ilmastonmuu-
toksen ehkäisyssä ja maaseudun moni-
paikkaisuuden edistämisessä. Suomen 
Kylät ry pyrkii parhaansa mukaan myös 
neuvomaan ja auttamaan paikallisia 
kylätoimijoita etätekniikan käyttöön-
otossa.

Yhdistysten vuosikokouksia joudutaan 
siirtämään
Moni yhdistys pohtii parhaillaan mitä 
tehdään sääntömääräisten vuosikoko-
usten kanssa. Yleinen ohje yhdistyk-
sille on, että niiden tulee noudattaa 
yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. 
Pandemian hillitsemiseen kohdis-
tuvat viranomaistoimet menevät 
monen muun asian edelle. Yhdistyk-
sissä voidaan melko turvallisesti lähteä 

siitä, että yhdistyslaki ja yhdistysten 
omat säännöt ovat toissijaisia joukko-
kokoontumisten kieltoihin ja suosituk-
siin nähden. Suurimmalla osalla yhdis-
tyksistä ei ole säännöissä mainintaa 
etävuosikokouksen mahdollisuudesta. 
Suomen Kylien lakimies Tommi Siro 
kertoo, että vuosikokous kannattaa 
aluksi siirtää myöhemmäksi sääntöjen 
sallimissa rajoissa.

—Mikäli koronaviruksen aiheuttama 
tilanne jatkuu ja vuosikokouksen pitä-
minen ei yksinkertaisesti ole mahdol-
lista, sitä lykätään ja pidetään heti kun 
se on mahdollista järjestää, kuvailee 
Siro.

Lakimiehen vinkkinä on myös, että sään-
töihin kannattaa seuraavan sääntömuu-
toksen yhteydessä kirjata etäosallistu-
misen mahdollisuus vuosikokouksessa. 
Näin voidaan varautua ennalta vastaa-
viin tilanteisiin myös tulevaisuudessa.

Huomioidaan ikäihmiset ja muut avun-
tarpeessa olevat
Paikallisyhteisöissä voimme miettiä 
miten toimimme, ettei kukaan jäisi 
yksin pelkojensa ja epävarmuutensa 
kanssa uudessa tilanteessa. Positiivi-
suus ja toivon ylläpitäminen on tärkeää. 
Voimme muistuttaa naapuriavun tärke-
ydestä erityisesti viestinnällisin keinoin. 
Kyläyhdistys voi esimerkiksi kehottaa 
olemaan naapuruston ikäihmisiin yhtey-
dessä puhelimitse. Kyläyhdistys voi 
tarjota apua esimerkiksi kaupassa käyn-
tiin noudattaen samalla viranomaisten 
ohjeita. Pidetään huolta itsestämme ja 
toisistamme.

THL:n mukaan paras tapa ehkäistä 
koronavirustartuntoja on hyvä käsihy-
gienia. Pese kädet huolellisesti vedellä 
ja saippualla. Myös käsihuuhdetta voi 
käyttää. Vältä tarpeetonta kasvojen 
alueen koskettamista.  Uusi koronavirus 
tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, 
kun sairastunut yskii tai aivastaa. 
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Terveyskylän koronabotti auttaa arvi-
oimaan tartunnan todennäköisyyttä. 
Koronabotin löydät osoitteesta www.
terveyskyla.fi. Terveyskylä on sairaan-
hoidon asiantuntijoiden kehittämä ja 
ylläpitämä verkkopalvelu.

Terveisin Suomen Kylät tiimi
www.suomenkylat.fi

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 
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

http://www.terveyskyla.fi
http://www.terveyskyla.fi
http://www.suomenkylat.fi
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=
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KYLÄ/ASUKASYHDISTYSTEN KOTI-
SIVUT
Kotisivujenne ongelmatilanteissa lait-
takaa ilmoitus Kylien tuen osoitteeseen 
ekkylat.toimisto@gmail.com tai soit-
takaa 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

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=55
https://us16.campaign-archive.com/?u=816ad60a029a64bc7b68c5cb8&id=f2a5598caf
http://www.kaakonkantri.fi/

