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GREENREALITYN SÄÄSTÖÄ ENERGIA-
REMONTEILLA -WEBINAARI
Greenreality järjestää 18.10. klo 
17-19 webinaarin energiaremonteista. 
Aiheina ovat mm. energian säästö 
lämmitysjärjestelmän vaihdolla, eri 
tukilämmitysmuodot ja niiden tarjonta? 
lämmityksen muutos maalämpöön tai 
biolämpöön sekä aurinkoenergia ja 
ilmalämpöpumppu tukena lämmityk-
sessä. 

Aikataulu 
Klo 17 Alkusanat 
Klo 17.10 Puhallus-konseptin esittely ja 
Pilot-kohteiden alustavat toteutussuun-
nitelmat Rautjärvellä, Ruokolahdella 
ja Savitaipaleella. Markku Miettinen/
Lämpösi oy 
Klo 17.40 Vpk:n energiaremonttisuun-
nitelma: Nykyisen öljy- ja sähköläm-
mityksen korvaaminen maalämmöllä 
ja tarvittavat lämmönjakojärjestelmän 
muutokset. Reijo Lappalainen/ FRCon-
sulting Oy 

Klo 18.10 Aurinkoenergia ja ilmalämpö-
pumppu tukena lämmityksessä. Elekt-
roway Webinaarin esimerkkitapaukset 
ovat toteutettu maaseutualueella, 
mutta soveltuvat myös taajama-alueen 
asukkaille.
Lisätietoja

AVOIMET KYLÄT 2023 -SUUNNITELU-
TILAISUUS
Suomen kylät toivottaa kaikki Avoimet 
kylät -päivästä kiinnostuneet terve-
tulleiksi 4.10. klo 10.15-11.30 pohti-
maan vuoden 2023 Avoimet kylät 
-päivän suuntaviivoja. Tilaisuudessa 
keskustellaan mm. koulutustar-
peista, tapahtuman kehittäisestä, 
materiaalin julkaisun ajankohdista. 
Kokouksen linkki

TULEVAISUUDEN KYLÄ -ILTA 
Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hanke 
järjestää Tulevaisuuden kylä -illan 
26.10.2022 klo 18-20 Teamsin välityk-
sellä kaikille paikallisesta kehittämisestä 

kiinnostuneille.
 
Tapahtuman järjestäjien saate: 
Haastamme kylät ja korttelit avar-
tamaan omaa näkemystään tulevai-
suudestaan. Miten kuvittelun avulla 
voidaan luoda tulevaisuuden uskoa?
Millaisilla keinoilla tulevaisuuden visiot 
saadaan toiminnan kautta todeksi?
Tervetuloa osallistavaan Tulevaisuuden 
kylä -iltaan, jonka tavoitteena on 
vahvistaa kylien ja korttelien tulevai-
suuden uskoa. Tule kuulemaan vinkit 
tulevaisuusajattelun mahdollisuuksista.
Miten mukaan?
Ilmoittaudu 23.10.2022 mennessä

Osallistumislinkki lähetetään sähköpos-
titse 24.10.2022. Illassa on osallistavia 
osuuksia, joiden aikana on suotavaa, 
että kamera ja mikrofoni ovat käytössä.
Lisätietoja

https://tapahtumat.lappeenranta.fi/fi-FI/page/6315ca322e5f0f6b54d89781
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_Yzc1YjFmYTQtNzIzNC00MTc1LWFlM2EtNThiMDRjNmQ2Yzc1%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e17d16b2-93c5-4d5a-855d-e3ba366094e3%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221396390a-c86d-4a93-87dc-3157cd7cf96c%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3PJUO3yvYRD-d06MwRZCcY
https://link.webropolsurveys.com/EP/5CD0057F49A0508A
https://www.pohjois-savonkylat.fi/tapahtumat/tulevaisuuden-kyla/ 
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JOUTSENON JA PARIKKALAN 
ALUEEN KYLÄTURVALLISUUSKYSELY
Etelä-Karjan Kylät ry toteuttaa yhteis-
työssä Eksoten ja Etelä-Karjalan Pelas-
tuslaitoksen kanssa Parikkalan alueella 
kyläturvallisuuskyselyn. Tällä kyselyllä 
kartoitamme asukkaiden ajatuksia Jout-
senosta sekä Parikkalasta ja niiden
turvallisuudesta. Saatuja vastauksia 
hyödynnetään kylien turvallisuussuunni-
telman laatimisessa ja kylien toiminnan 
kehittämisessä. Kyselyn pohjalta Joutse-
nossa ja Parikkalassa toteutetaan turval-
lisuutta lisääviä toimenpiteitä tai koulu-
tuksia.

Turvallisuuskysely auttaa myös mahdol-
listen rahoitusten hakemisessa ja sen 
avulla saadaan välitettyä tietoa kylän 
tilanteesta mm. kunnalle ja pelastuslai-
tokselle.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään 
1.1.2023 alkavan Etelä-Karjalan hyvin-
vointialueen turvallisuuden, terveyden 

ja hyvinvoinnin parantamiseen tähtää-
vässä suunnittelussa. Hyvinvointialueval-
mistelussa koordinointivastuussa on pelas-
tuslaitos. Tavoitteena on tuottaa asukkaan 
näkökulmasta palvelut 24/7 yhteiskunnan 
normaalioloista aina varautumistilanteisiin 
asti. 

Turvallisuuden parantamista ei tehdä yksin, 
vaan siihen tarvitaan kaikkien maakunnal-
listen toimijoiden osallistumista sekä asuk-
kaiden äänen kuulumista. Teemmehän 
tätä arjen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja 
terveyden kehittämistä itseämme varten. 
Kyselyn toteuttavat Etelä-Karjalan Kylät 
ry, Etelä-Karjalan Pelastuslaitos ja Eksote 
osana Suomen Kylät ry:n valtakunnallista 
Kyläturvallisuus 2025 -hanketta.

Kaikkien alueen asukkaiden ja kesäasuk-
kaiden vastaukset ovat tärkeitä. Vastaa-
malla vaikutat oman alueen toimintaan ja 
tulevaisuuteen!

Kysely on tehty sähköisenä. Toivomme 

mahdollisimman monen perheenjäsenen 
täyttävän sähköisen kyselylomakkeen. 

Linkit kyselyihin
Joutsenon kyselyyn TÄSTÄ
Parikkalan kyselyyn TÄSTÄ
Lisäksi linkit julkaistaan Etelä-Karjalan 
Kylät ry:n Facebook sivuilta ja koti-
sivuilta sekä Lappeenrannan kaupungin 
ja Parikkalan kunnan kotisivuilta.
Kyselyssä annetut tiedot käsitellään 
luottamuksellisesti; vastauksia käsitel-
lään nimettöminä ja niin, ettei yksit-
täistä ihmistä tunnista vastauksista. 
Vastauksista koottua yhteenvetoa 
saatetaan myös hyödyntää maaseutu-
tukijoiden verkostossa osana laajempaa 
tutkimusmateriaalia.

Lisätietoja:
Mervi Lintunen
Kyläasiamies
Etelä-Karjalan Kylät ry
puh. 050 598 6978
ekkylat.kylaasiamies@gmail.com 

https://link.webropol.com/s/joutsenonturvallisuuskysely?fbclid=IwAR2j8_oiifsF1G7Rj1rV56QnYwAyhVHPsYaOr1x6WhKlXKIbFef4Sm7B-bk
https://link.webropol.com/s/parikkalanturvallisuuskysely?fbclid=IwAR2Hyi5lNIEMSlilH1UlrW_A1lNoNjnmD9KuxqQiLOU9JpH3wRxQpzeV1tQ
mailto:ekkylat.kylaasiamies@gmail.com
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EKKON DIGIPAJA, MAKSUTONTA 
DIGIKOULUTUSTA TYÖIKÄISILLE
Digipajoissa syvennytään eri teemoihin 
kouluttajan ohjauksessa pienessä 
ryhmässä. Tuo pajaan oma laitteesi. 
Ilmoittaudu digipajoihin täyttämällä 
lomake tai soittamalla p. 050 543 
7862 ma klo 11–12. Voit ilmoittautua 
myös sähköpostitse digitaidot@ekko.
fi. Kouluttajana toimii Riikka Laakso. 
Pajoissa voit suorittaa valtakunnallisia 
digitaitojen osaamismerkkejä! 

Digipajat järjestetään EKKOn opistota-
lolla Lappeenrannassa Pohjolankatu 27, 
lk 103. Ei digipajaa syyslomaviikolla 43.
Katso pajojen teemat ja lisätietoja

PAIKALLISET YHTEISÖT TURVALLI-
SUUSTOIMIJOINA -SEMINAARI
Tampereen Messu- ja urheilukeskuk-
sessa järjestettävässä Kokonaisturval-
lisuus 2022 -tapahtumassa nähdään 
Suomen Kylien Kyläturvallisuus- ja 
Auttavat kylät -hankkeiden yhteistyönä 
toteuttama Paikalliset yhteisöt turvalli-

suustoimijoina -seminaari, joka järjes-
tetään 7.10. klo 14.30 alkaen. Tapahtu-
maan voi osallistua joko paikan päällä 
(Tähtien sali, seminaarikeskuksen 2. 
krs.) tai streamin välityksellä.

Seminaarissa kuullaan käytännön 
esimerkkejä turvallisuustoiminnasta 
Keski-Suomesta, Lapista ja Pohjois-Kar-
jalasta. Tämän jälkeen siirrytään panee-
likeskusteluun, jota johtaa Suomen 
Kylät ry:n puheenjohtaja Jari Koskinen.

Panelisteina:
Elli Aaltonen, puheenjohtaja, Suomen 
Punainen Risti (SPR)
Marko Hasari, toiminnanjohtaja, 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
(SPEK)
Antti Lehtisalo, toiminnanjohtaja, 
Maanpuolustuskoulutus (MPK)
Jari Lepistö, pelastusylitarkastaja, Sisä-
ministeriön pelastusosasto
Lisää aiheesta 

MAALLEASUMAAN.FI -SIVUSTO
Suomen Kylien 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 asukas-
yhdistysten jo olemassa olevista netti-

mailto:digitaidot@ekko.fi
mailto:digitaidot@ekko.fi
https://tapahtumat.lappeenranta.fi/fi-FI/page/631ee7bcac2bf0044602372a
https://vimeo.com/event/2419467/3f82000867
https://www.kokonaisturvallisuusmessut.fi/fi/uutiset/paikallisten-yhteisojen-turvallisuustyota/ 
mailto:johanna.niilivuo%40suomenkylat.fi?subject=
mailto:johanna.niilivuo%40suomenkylat.fi?subject=
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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 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 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 KOTISIVUT
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 

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=
mailto:ekkylat.tuki@gmail.com
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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@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

SUOMEN KYLIEN UUTISKIRJE
Suomen Kylien uutiskirjeeseen

KAAKONKANTRI
Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutu-
hankkeisiin KaakonKantrin kotisivuilta
tai lue viimeisin uutiskirje tästä

https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/login
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=90&user_id=0&wysijap=subscriptions
https://uutiskirje.suomenkylat.fi/a/s/60195424-bb705fe72bf06f9c9b33537300753340/1323450?fbclid=IwAR2qUkC4j0ph1GsjyLAV8jS1qWHf2XdhizTDT8NOjghcqeNgIYv-cmVecnk
http://www.kaakonkantri.fi/
http://leaderlnsi-saimaary.createsend.com/t/ViewEmailArchive/i/8019E713BE958B002540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/

