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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

DIGITUKIVERKKO
Etelä-Karjalan Kylät on nyt Valtakun-
nallisen digitukiverkon jäsen. Tämä 
tarkoittaa, että yhdistys tarjoaa ja 
kehittää digitukea ja on sitoutunut 
toiminnassaan digituen eettisen ohjeis-
tuksen noudattamiseen. Etelä-Karjalan 
Kylät tarjoama digituki on muodoltaan 
lähituen ja etätuen lisäksi myös koulu-
tusta ja sen tavoitteena on auttaa asia-
kasta itsenäiseen ja turvalliseen digitaa-
listen palveluiden käyttöön. 
 

mailto:ekkylat.tuki@gmail.com
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WEBINAARI KESTÄVÄSTÄ ARJESTA
Hinkua Etelä-Karjalaan –hanke järjestää 
yhdessä Greenreality-kodit ja –yritykset 
–hankkeen kanssa ilmaisen Yhdessä 
kohti kestävää arkea -webinaarin kotien 
energian kulutuksesta, omasta ener-
gian tuotannosta ja kestävistä liikkumis-
ratkaisuista. Webinaari pidetään keski-
viikkona 25.11. klo 18-19 ja se on avoin 
kaikille asiasta kiinnostuneille.  

Webinaarissa kuullaan mm. yhden 
nollaenergiahirsitalon rakennusprojek-
tista ja käytetyistä energiatehokkuus-
ratkaisuista. Tilaisuudessa kerrotaan 
myös maaseudun kotien mahdollisuu-
desta päästä mukaan kestävän arjen 
kokeilujaksolle. Lisäksi kaikilla osallistu-
jilla on mahdollisuus osallistua keskus-
teluun ja jakaa kokemuksiaan kestä-
västä arjesta.

Tapahtuman facebooksivut
Ohjelma ja linkki Teams-sivulle

HINKUA ETELÄ-KARJALAAN! –HANKE
Maaseudun parhaaksi – yhdessä tehden
Hinkua Etelä-Karjalaan! -hanke tavoittelee 
ilmastoystävällistä maaseutua. Vähä-
hiilisen arjen edistämiseksi järjestetään 
neuvontaa energiatehokkuudesta, kierrä-
tyksestä, hiilinieluista sekä liikennöinnistä. 
Kotitalouksia koulutetaan ilmastoedel-
läkävijöiksi ja he toimivat mallina muille. 
Erilaiset pilotit ja kokeilut mahdollistavat 
hyvien käytäntöjen löytämisen, jotta 
maaseutuasukaan hiilijalanjälki pienenee 
ja syntyy vähähiilisempää elinkeinotoi-
mintaa. 
 
Hanke sisältää yhteensä 9 työpakettia, 
joilla pyritään konkreettisiin toimenpi-
teisiin Etelä-Karjalan maaseudun vähä-
hiilisyyden saavuttamiseksi. Toteutta-
misaikaa on vuoden 2022 loppuun saakka. 
Toimijana hankkeessa ovat sekä Imatran 
että Lappeenrannan seudulliset ympä-
ristötoimet.  Hankkeen rahoittaa Kaak-
kois-Suomen ELY-keskus Euroopan maata-
louden kehittämisen maatalousrahastosta.

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

TOIMIJAT! KIINNITÄ HUOMIO JA 
LISÄÄ NÄKYVYYTTÄSI!
Kärki-Leaderin teemahanke Tienoot ja 
tapahtumat tiettäviksi on ollut haetta-
vissa lokakuun 21. alkaen ja hakuaikaa 
on vielä tämän vuoden loppuun. Hank-
keen avulla yleishyödylliset toimijat voivat 
hankkia opastauluja, kylttejä ja valoja, 
joilla saadaan paikalliset matkailukoh-
teet, erityispiirteet ja tapahtumatarjonta 
paremmin esiin. Lisäksi asianmukaisilla 
videointi- ja striimausvälineillä tuotetaan 
alueelta tietoa ja tapahtumia laadukkaasti 
myös internettiin, jossa ne ovat kaikkien 
kiinnostuneiden saatavilla virtuaalisesti.

Haettavat investoinnit voivat olla kone- 
laite- ja kalustoinvestointeja sekä raken-

https://www.facebook.com/events/419100109111041
https://www.greenreality.fi/yritykset/greenreality-tapahtumat/yhdessa-kohti-kestavaa-arkea-webinaari
mailto:anna-maija.wikstrom@imatra.fi
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tamista – myös talkootyö kelpaa hank-
keen omarahoitusosuuteen kuuluvaksi 
rahoituseräksi. Tuki on tarkoitettu haki-
joille, joiden toiminta kohdistuu Kärki-
Leader ry:n toiminta-alueelle: Parik-
kala, Rautjärvi, Ruokolahti ja Imatran 
maaseutualue.
Lisätietoja

SUOMEN KYLIEN PALKINTOGAALA 
SUORANA VERKOSSA
Suomen Kylät järjestää ensimmäistä 
kertaa verkossa suorana katsottavan 
eli striimattavan palkintogaalan, jossa 
palkitaan valtakunnallinen vuoden kylä, 
maaseutukasvo, maaseututoimija ja 
kylätoiminnan tiennäyttäjä. Palkinto-
gaala pidetään 9.12. klo 17.00 ja sitä voi 
seurata miltä tahansa verkkoyhteyden 
ja selaimen omaavalta laitteelta. 
Tapahtuman sivut 
Linkki striimiin

KATSO-PALVELU POISTUU KÄYTÖSTÄ
Tunnistautumiseen ja valtuuttamiseen 

usein käytetty Katso-tunnistautumisen 
ja Katso-valtuuksien käyttö päättyvät 
31.12.2020 ja toiminto siirtyy Suomi.
fi –palveluun. Käyttäjät eivät tarvitse 
erillisiä tunnuksia palvelun käyttämi-
seen vaan tunnistautumiseen käyte-
tään ns. vahvoja tunnistaumisia kuten 
verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmen-
teita, poliisin myöntämää henkilökorttia 
tai Digi- ja väestötietoviraston myön-
tämää toimikorttia. Katso-tunnukset 
jäävät siis kokonaan pois käytöstä. Alla 
olevista linkeistä pääset lukemaan lisää 
aiheesta.
Verohallinnon info 
Digi- ja väestötietoviraston tietosivu, 
jossa myös tallenne webinaarista
 
ESITTELYSSÄ MAA-HANKE
Eksoten Maa-hanke tukee Etelä-Karjalan 
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 ylläpi-
tämiseen 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 

https://www.karkileader.fi/teemahankkeet-2020
https://suomenkylat.fi/suomen-kylien-palkintogaala-2020-verkkolahetys-kaynnistyy-9-12-2020-klo-17-00/
https://www.youtube.com/watch?v=6o3ezDlN1ck&feature=youtu.be
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/katso-palvelu-poistuu-k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4--n%C3%A4in-siirryt-suomi.fi-palvelun-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4ksi/
https://dvv.fi/katsosta-suomi.fi-palveluun
https://dvv.fi/katsosta-suomi.fi-palveluun
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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

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 

https://drive.google.com/file/d/1xiqss39tA2WNSvUtdkLxQPQ-5E0b-SHb/view?usp=sharing
mailto:nadja@citynomadi.com
mailto:nadja@citynomadi.com
https://www.youtube.com/watch?v=qU2IjVjgCl8&feature=youtu.be
https://citynomadi.com/
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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 
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

https://www.facebook.com/groups/1511211039061241/
https://drive.google.com/file/d/1t0FBiS3h6_nb_xlvdB6dq9sboh6v8Bs-/view?usp=sharing
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=
https://www.teamviewer.com/fi/
mailto:%20ekkylat.toimisto%40gmail.com?subject=
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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(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=
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/

