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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
Kestävästi Kaakossa -hanke on Kymen-
laakson Martat ry:n ja Etelä-Karjalan 
Martat ry:n 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. Kurssisarjan 
teemana on esimerkiksi arjen kestävät 
valinnat ruoanvalmistuksessa ja ympä-
ristöasioissa sekä tarvittaessa yleisöta-
pahtumien kestävät tarjoilut.

Hanketta toteutetaan yhteistyökäyn-
nein yrityksiin, kurssisarjoin yhdis-
tyksille ja yhteisöille, tapahtumin ja 
tempauksin. Avainsanoja ovat mm. 
kasvisruoka, lähiruoka, ruokahävikki, 
hiilijalanjälki, kohtuullisuus, kiertota-
lous, lajittelu ja varautuminen.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalo-
usrahastosta ja sitä rahoittaa Kaak-
kois-Suomen ELY-keskus.

Toiminnassa huomioimme korona-ajan 
turvallisuusohjeet.
 
Kiitos yhteistyöstä, iloista joulua ja 
parempaa vuotta 2022!
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Yhteystiedot ja lisätietoja:
Minna Paajanen, hankeasiantuntija 
puh. 050 301 2047
minna.paajanen@martat.fi

HYVINVOINTIALUEEN VIRTUAALINEN 
VAALI-ILTA
Hyvinvointialuetta valmistelevat tahot 
Eksote, Pelastuslaitos sekä Länsi-Sai-
maan kunnat Lemi, Luumäki, Savitai-
pale ja Taipalsaari järjestävät yhdessä 
maanantaina 10.1. klo 18-20 virtuaa-
lisen vaali-illan, jonka tarkoituksena 
on tehdä hyvinvointialuetta tutuksi 
kuntalaisille sekä lisätä äänestysaktiivi-
suutta. Tapahtuma lähetetään Luumäen 
kunnantalon valtuustosalista ja siihen 
voi lähettää kysymyksiä etukäteen 
sähköpostilla. 

Illan ohjelma:
Hyvinvointialueen valmistelijoiden 
puheenvuorot  alueiden toiminnasta ja 
päätöksenteosta (n. klo 18.15–19)
Ehdokkaiden vaalipaneeli

Linkki tapahtumaan ilmoitetaan 
myöhemmin.
Lisätietoja

MAKSUTONTA DIGIOPASTUSTA 
IMATRALLA
11.1. alkaen on Imatralla Kulttuuritalo 
Virrassa, Virastokatu 1, jälleen mahdol-
lisuus saada maksutonta ohjausta digi-
laitteiden käytössä oli kyse sitten puhe-
limen, tietokoneen tai tabletin käytöstä. 
Henkilökohtaista opastusta tarjolla 
Imatran pääkirjaston Olohuoneessa 
tiistaisin klo 12.00 - 13.30. Ohjaajana 
toimii Virta-opiston tietotekniikan 
opettaja Kari Salin. Oma laite pyydetään 
ottamaan mukaan, mutta muuten aikaa 
ei tarvitse erikseen varata.
Lisätietoja

SEURANTALOJEN KORONA- 
AVUSTUKSET 
Suomen Kylät tiedottaa seurantaloille 
myönnetyn vuonna 2021 yli 2 miljoonaa 
euroa korona-avustuksina. Kylien 

mukaan avustusten tarkoitus on ollut 
tukea seurantaloja ylläpitävien yhtei-
söjen toimintaedellytyksiä ja toiminnan 
jatkuvuutta. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön koronatukia saattoi viime vuonna 
hakea kahteen kertaan, toinen kierros 
hakuun järjestettiin epidemiatilanteen 
jatkumisen vuoksi ja se osoittautuikin 
hakemusten perusteella tärkeäksi. 

Koronatuen ”toisen kierroksen” avus-
tukset ajoittuvat ajalla 1.4.-31.12.2021 
aiheutuneisiin kustannuksiin mm. huol-
totöistä ja ylläpidosta. Kaikille hakijoille 
tullaan tiedottamaan päätöksestä.

Koronatukea voidaan käyttää raken-
nusten ylläpidosta aiheutuviin kustan-
nuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vesi, 
sähkö- ja lämmitysmaksut. Myös raken-
nuksia koskevat vakuutukset, kiinteis-
tövero ja -huoltomaksut sekä palk-
kamenot hyväksytään. Avustuksen 
saajalta edellytetään kustannuspaikka-
kohtaista talousraportointia. 

mailto:minna.paajanen@martat.fi
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Koronatuen jatkosta ensi vuodelle 
voidaan vain spekuloida, mutta koro-
natilanteen jatkuessa on myös tällaisen 
tuen mahdollisuus hyvä tiedostaa 
ja ottaa harkintaan oman kylätalon 
kulujen kattamisessa.
Myönnetyt avustukset

YLPEYDELLÄ KYLÄSTÄ -KAMPANJA
Suomen Kylät käynnisti joulukuun alussa 
Ylpeydellä kylästä somekampanjan, 
joka haastaa kertomaan mikä asia 
omalla kylällä saa kokemaan ylpeyttä. 
Kampanja kysyy: mikä on parasta juuri 
itselle tärkeässä paikassa? Suomen 
Kylien mukaan kampanjan tavoitteena 
on kertoa maaseudusta hyvän elämän 
paikkana ja hyvinvoinnin lähteenä. 
Kampanja myös laajentaa kyläläisen 
käsitteen koskemaan myös kaupungissa 
asuvia esimerkiksi monipaikkaisuuden 
ja juurien kautta - kaupunkikortteli 
voidaankin mieltää myös kyläyhteisöksi! 

Ylpeydellä kylästä -kampanjaan voi 
osallistua tekemällä somejulkaisun 

itsellesi mieluisesta paikasta, kylästä 
tai korttelista. Tarkoituksena on nostaa 
esiin positiivisia asioita olivat ne yhteisiä 
saavutuksia, itselle tärkeitä maisemia 
tai vaikka tarinoita kylän elämästä. 
Julkaisu voi olla kuvia, tekstiä tai näiden 
yhdistelmä. Asianmukainen hästägi 
kampanjalle on #ylpeydelläkylästä - 
lisäksi kannattaa lisätä myös oma hästä-
ginsä kylän nimelle. Julkaisuun voi myös 
lisätä mukaan Suomen Kylät merkin-
nällä @suomenkylät. Kampanja toimii 
pääasiassa Facebookissa ja Instagra-
missa.

Suomen Kylät on joulukuun aikana 
tuonut yhteistyökumppaninsa kanssa 
myyntiin Ylpeydellä kylästä -tuotteita, 
joihin voi halutessaan lisätä oman 
kylänsä nimen. Tuotteisiin pääsee tutus-
tumaan täältä.
Suomen Kylien tiedote 

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

https://okm.fi/documents/1410845/50904464/2021+Seurantalojen+korona-avustukset.pdf/5e65bad9-e1ec-908a-7e93-b1e8cdcc6cab/2021+Seurantalojen+korona-avustukset.pdf
https://www.painotaloshop.fi/seurojen-tuotteet-suomen-kylat-c-55_89.html
https://suomenkylat.fi/ylpeydellakylasta/
mailto:johanna.niilivuo%40suomenkylat.fi?subject=
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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-
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 suunnitteluko-
konaisuuksiin. Tilaukset mieluusti sähkö-
postitse, 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 ajanta-
saista tietoa maakunnallisesta/valtakun-
nallisesta kylä-toiminnasta sekä muiden 
maaseututoimijoiden toiminnasta. 
Rekisteristämme löytyvät kunkin yhdis-

tyksen puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan sekä sihteerin/rahastonhoitajan 
yhteystiedot.

Muistattehan ilmoittaa meille hallituk-
senne/johtokuntanne kyseisten toimi-
joiden muutokset, koska tiedotuksemme 
perustuu suurelta osin sähköiseen 
toimintaan. Ilmoittakaa muutokset koti-
sivuillamme 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. 

mailto:ekkylat.tuki@gmail.com 
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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 
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.facebook.com/ekkylat/
https://www.facebook.com/ekkylat/
https://twitter.com/ekkylat15?lang=fi
mailto:ekkylat.toimisto@gmail.com
https://www.yhdistysinfo.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=71&wysijap=subscriptions&user_id=5304
https://us17.campaign-archive.com/?u=a8ed55576abc917c6e36bc8e6&id=9e17f24a99
http://www.kaakonkantri.fi/

