
Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 6/2020 

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

KIITOS AVOIMET KYLÄT VERKOSSA 
-PÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!
Etelä-Karjalan Kylät ry kiittää kaikkia 
Avoimet Kylään verkossa –päivään osal-
listuneita. Ilman teitä tapahtumaa ei 
olisi voitu järjestää, joten suurkiitokset! 
Saimme mukavasti osallistujia ja myös 
Suomen Kylät ry raportoi päivän olleen 
todellinen yleisöryntäys #avoimetkylät 
–tunnisteelle eri sosiaalisen median 
kanavissa. Jo pelkkä tapahtuman kartta 
tavoitti maanlaajuisesti yli 60 000 
henkeä. 
Suomen Kylien puheenjohtajan Petri 
Rinteen kiitosviestiin

LÄHIPALVELUKYSELY
Hoi sinä Luumäellä, Rautjärvellä tai 
Taipalsaarella asuva tai mökkeilevä!
Maaseudun Palvelupisteet -hanke kerää 
Luumäen, Rautjärven ja Taipalsaaren 
vakituisten sekä vapaa-ajan asukkaiden 
mielipiteitä ja kokemuksia lähipalve-
luista. Mitä mieltä olet tällä hetkellä 
kunnassa tarjolla olevista palveluista? 

mailto:ekkylat.tuki@gmail.com
https://suomenkylatoiminta-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anssi_ketonen_suomenkylat_fi/ETfqdR2OhCVLuxRfLNvTgmEBTXFu1fTpcL9Vc-pTSWhPag?rtime=W2ixcl8e2Eg
https://suomenkylatoiminta-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anssi_ketonen_suomenkylat_fi/ETfqdR2OhCVLuxRfLNvTgmEBTXFu1fTpcL9Vc-pTSWhPag?rtime=W2ixcl8e2Eg
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Mitkä lähipalvelut sujuvoittaisivat 
arkeasi tai lisäisivät kuntasi viihtyi-
syyttä? Vastaa kyselyyn, jossa kartoi-
tamme Taipalsaaren kunnan lähipal-
veluiden kehittämistarpeita. Kysely on 
auki 15.6. – 31.7. ja on osa Maaseutura-
haston rahoittamaa Maaseudun Palve-
lupisteet -hanketta. Arvomme kaikkien 
yhteystietonsa jättäneiden vastaajien 
kesken tuotepalkinnon. Vastaa kyselyyn 
täällä

Lisätietoja hankkeesta Etelä-Karjalan 
liiton verkkosivuilla  sekä hankkeen 
facebook sivulla

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 maastokartta-
pohjan, 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 osoitteen 
(https://citynomadi.com/route/...pitkä 
numerosarja) ja halunsa saada yhtei-
sö-reitilleen maastokarttapohjan rajoit-
tamattomaksi 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 teke-
ville kylille infon Citynomadi-verkkotyö-
kalun käytöstä. Tallenne on katsotta-
vissa täältä

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/050c0c64-2d27-461a-a855-90f69eccd7fa?displayId=Fin2018839
https://www.ekarjala.fi/liitto/projektit/maaseutu/maaseudun-palvelupisteet/
https://www.facebook.com/Maaseudun-Palvelupisteet-hanke-100962298319738/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Maaseudun-Palvelupisteet-hanke-100962298319738/?modal=admin_todo_tour
mailto:nadja@citynomadi.com
mailto:nadja@citynomadi.com
https://www.youtube.com/watch?v=qU2IjVjgCl8&feature=youtu.be
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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 kotita-
lousnaisilta koulutusvideo reittien teke-
misestä.
  
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!

LIIKUNTATOIMEN KESÄRYHMÄT 
RUOKOLAHDELLA
Maksuttomat liikuntatoimen kesä-
ryhmät Ruokolahdella maanantaisin ja 
keskiviikkoisin aina elokuun lopulle asti. 
Tarjolla on niin kehonhallintaa ja liik-
kuvuutta kuin kahvakuulailuakin. Oma 
juomapullo, jumppapatja ja kahvakuula 
mukaan. 
Kahvakuula-jumppa
Kehonhallinta ja liikkuvuus
 
UUDENLAISIA PALVELUPISTEITÄ 
TESTATAAN LUUMÄELLÄ, 
RAUTJÄRVELLÄ JA TAIPALSAARELLA 
MAASEUDUN PALVELUPISTEET 
-HANKKEESSA
Lähipalveluiden saatavuudella on suuri 
merkitys kylien ja maaseutukeskusten 
arjen sujuvuuden ja viihtyisyyden 
kannalta niin vakituisille kuin vapaa-
ajan asukkaille. Haasteet lähipalveluiden 

tarjoamiselle ovat hyvin tiedossa: muun 
muassa negatiivinen väestökehitys, 
väestön ikääntyminen ja palveluiden 
kysynnän voimakas kausittaisuus luovat 
haastetta ylläpitää ja tarjota palveluita 
harvaa asutuilla alueilla ja maaseudulla.

Etelä-Karjalan liiton toteuttamassa 
SARURE -hankkeessa on vuoden 2019 
ajan kerätty tietoa maaseudun vähittäis-
kaupan parhaista toimintamalleista, eli 
esimerkkejä siitä, kuinka muissa hank-
keessa mukana olevissa EU-maissa on 
onnistuttu tukemaan kaupallisten palve-
luiden säilymistä maaseudulla. Touko-
kuussa 2020 alkavan Maaseudun Palve-
lupisteet -hankkeen avulla testataan 
Ruotsin Söderhamnin kunnan toteut-
tamaa palvelupisteet toimintamallia 
Etelä-Karjalassa. Toimintamallin idea on, 
että kunta osallistuu konkreettisesti kylä-
kauppojen säilyttämiseen ja kaikki tarjot-
tavat palvelut keskitetään ”saman katon 
alle”, joka tukee kyläkaupan asemaa 
myös kylän sosiaalisena keskuksena.

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/
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/5ed608cf7d7ddd15675b2e6a
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/5ed6080ccc8f2b1561d0421f
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Luumäen, Rautjärven ja Taipalsaaren 
kuntien alueella testattavilla palvelu-
pisteillä on kaksi tavoitetta. Palvelupis-
teiden tarkoituksena on tuoda yhteen 
palveluita tarjoavia toimijoita: yrityksiä 
sekä kunnan, yhdistysten ja muut 
julkisen sektorin toimijat. Tavoitteena 
on rakentaa uudenlaista tapaa tehdä 
yhteistyötä. Toisena tavoitteena on 
konkreettisten palvelupisteiden raken-
taminen hankkeessa mukana olevien 
kuntien alueelle, jo toiminnassa olevan 
kaupan tai muun sopivan yksikön yhte-
yteen. Uudenlaisen palvelupisteen 
ajatuksena on, että yhdistämällä resurs-
seja saadaan tarjottua ja mahdollis-
tettua enemmän palveluja kuin kukaan 
toimija yksin kykenisi tarjoamaan.

Maaseudun Palvelupisteet hankkeen 
toteuttajina toimii Etelä-Karjalan liitto 
sekä Luumäen, Rautjärven ja Taipal-
saaren kunnat. Hanketta rahoittaa 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto.

Lisätietoa hankkeesta,
Eini Arponen, projektipäällikkö, 
Maaseudun Palvelupisteet
eini.arponen@ekarjala.fi
p. 040 631 3606

HAKUAIKOJA JATKETTU 
Vuoden kylän, vuoden maaseutu-
toimijan sekä kylätoiminnan tien-
näyttäjän hakuaikaa on vallitsevan 
tilanteen vuoksi jatkettu 31.8. asti.  
 
Etelä-Karjalan Vuoden Kylän valinnalla 
halutaan lisätä kylätoiminnan näky-
vyyttä ja tuoda esiin kylien monipuo-
lista toimintaa. Valinnassa painotetaan 
kylätoiminnan pitkäjänteisyyttä, luovaa 
toimintaa ja tulevaisuuteen katsomista. 
Huomio keskittyy erityisesti kylän kehit-
tämiseen laaja-alaisesti ja mm. suhtei-
siin kotikuntaan, lähipalveluihin,
tiedottamiseen, yhteistyöhön ja elinkei-
nojen edistämiseen. 

Kylätoiminnan tiennäyttäjän valinnassa
keskiössä ovat pitkäaikaiset toimijat,
jotka panoksellaan ovat olleet kehittä-
mässä valtakunnallista tai paikallista
kylätoimintaa ja ovat erityisen ansioitu-
neita henkilöitä.

Maaseututoimijan valinnassa tarkastel-
laan henkilön hyviä tuloksia sekä innos-
tavuutta ja innovatiivisuutta, eikä valin-
taan vaikuta toiminta-ajan pituus tai 
senioriteetti. Vuoden maaseututoimija 
voi olla myös muu taho, joka toiminnal-
laan on rikastuttanut kylän ja lähialueen 
toimintaa. Tässä valinnassa ei painoteta 
senioriteettia/pitkää toiminta-aikaa, 
vaan valittavan henkilön tai muun 
tahon hyviä tuloksia, innovatiivisuutta 
ja innostavuutta.
Hakusivulle

KYLÄPORTAALIN YLLÄPITO
Etelä-Karjalan kyläportaali on siirtynyt 
Etelä-Karjalan Kylät ry:n ylläpitoon. 
Kyläportaali toimii pääsivuna Etelä-Kar-
jalan alueen kylä- sekä asukasyhdis-

mailto:eini.arponen@ekarjala.fi
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tysten 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 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://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=
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.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

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/

