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JOULUINEN OPINTORETKI 
Oiva Osallisuus -hanke järjestää 
jouluisen opintoretken itäiselle Uudel-
lemaalle perjantaina 9.12.2022. Retki 
on suunnattu Etelä-Karjalan kylien aktii-
veille, järjestöväelle ja yrittäjille sekä 
kuntien osallisuustyön puurtajille.

Retkikohteina:
LAPINJÄRVI – aamukahvit Pukaron 
Paronissa, josta suuntaamme ”Itä-Uu-
denmaan yllätyksellisimpään, hauskim-
paan ja ihmislähtöisimpään kuntaan”. 
Mikä on yritysten innovaatioalusta 
LyckanHub? Kuinka toimii järjestöfoo-
rumi? Entä kylien valokuitu ja ihkuraha? 
 
PORVOON JOULUTORI - omatoimista 
tutustumista Porvoon tunnelmalli-
seen jouluun ja aikaa nauttia omakus-
tanteinen lounas jossakin Porvoon 
lukuisista ravintoloista tai kahviloista.  

LOVIISA – vierailu Loviisan Raatihuo-
neelle, jossa tapaamme kaupungin-

johtaja Jan D. Oker-Blomin, hyvinvoin-
tisuunnittelija Päivi Hämäläisen sekä 
Camilla Stjernvallin Loviisan Järjestöt 
ry:stä. Kuulemme asiaa mm. Loviisan 
kyläilloista ja asukkaiden ja järjes-
töjen kuulemisesta ja osallistamisesta. 

Bussin (Kyytibussit) aikataulu:
klo 7.30 Lähtö Imatran Keskusasemalta
8.00 Lappeenrannan Matkakeskus
9.30 Lapinjärvi – Pukaron Paroni ja 
kunnan edustajien tapaaminen
12.00 Porvoon Joulutori
14.50 Lähtö Loviisaan
15.30 Loviisa – Raatihuone
16.30 Paluumatka alkaa
n. 18.30 Paluu Lappeenrantaan
n. 19.00 Paluu Imatralle

Matkan varrelta otetaan kyytiin. Retki 
on osanottajille maksuton!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: matkan-
johtaja Tea Usvasuo p. 041 314 1373
ekkylat.oivaosallisuus@gmail.com

MAKSUTTOMIA DIGIPAJOJA  
ETELÄ-KARJALASSA
Etelä-Karjalan Kylien Digitie -hankkeen 
yhtenä tavoitteena on ollut lisätä digi-
osaamista Etelä-Karjalan kylätoimin-
nassa.  Osana hanketta tiedotamme 
tarjolla olevista maksuttomista tilai-
suuksista digitaitojen kehittämisessä. 
Loppuvuodesta tarjolla olevaa ohjausta 
ja opastusta tarjotaankin eri puolilla 
maakuntaa, tässä tulevia digipajoja. 

Rautjärven kirjastolla, Roihankatu 6, 
56800 Simpele, tarjolla digitaitoihin 
opastusta 5.12. klo 13-15. 
Lisätietoja

Saaren kirjastolla, Koulutie 6, 59510 Parik-
kala tarjolla apua tietokoneisiin, puhe-
limiin ja tableitteihin liittyvissä ongel-
missa 21.11. klo 13-15. Tietotupaan voi 
myös ilmoittautua oman aiheensa kanssa 
ennakkoon opettaja Pasi Viinaselle p. 050 
492 4421. 
Lisätietoja 
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Parikkalan pääkirjastolla, Harjukuja 1, 
59100 Parikkala, 28.11. klo 13-15 digio-
pastusta. Tietotupaan voi myös ilmoit-
tautua oman aiheensa kanssa ennakkoon 
opettaja Pasi Viinaselle p. 050 492 4421.

Digipajat mahdollistavat yhteistyössä 
Simpelejärven opisto ja kirjastot.
Lisätietoja

EKKOn digipajoja tarjolla keskiviikkoisin 
klo 17-20 Etelä-Karjalan kansalaisopis-
tolla, Pohjolankatu 27, 53100 Lappeen-
ranta. Digipajat ovat teemallisia ja 
vaativat ilmoittautumisen ja oman lait-
teen. Ilmoittautua voi lomakkeella tai 
soittamalla p. 050 543 7862 ma klo 11–12 
tai sähköpostitse digitaidot@ekko.fi.
Lisätietoja

YLPEYDELLÄ KYLÄSTÄ -WEBINAARI-
SARJAN VIIMEINEN OSA 
Suomen Kylien maaliskuun 2022 lopulla 
aloittaneen neljäosaisen webinaari-
sarjan viimeisessä tilaisuudessa aiheena 

on Kyläasumisen kehittäminen – uudet 
tuulet ja toimivat esimerkit.

8.11. klo 17.30–19.30 järjestettävän 
webinaarin puheenvuoroissa kuullaan, 
kuinka maallemuuton edistäminen ei 
ole vain tonttien ja talojen myymistä, 
vaan myös uusien asumismuotojen 
mahdollistamista ja yhteisöllisyyden 
esiin tuomista. Illan aikana kuulemme, 
miten asumista maaseudulla voisi vielä 
uudistaa ja millaisia toimivia esimerk-
kejä löytyy uudenlaisesta kyläasumi-
sesta.

Illan juontajana toimiva Suomen Kylät 
ry:n maallemuuton asiantuntija Johanna 
Niilivuo alustaa tilaisuuden kertomalla 
esimerkkejä maaseutuasumisen kehit-
tämisestä eri puolilta Suomea.

Konkreettisia askelmerkkejä kehitys-
työhön antaa Orimattilan kaavoitus-
päällikkö Suvi Lehtoranta, joka avaa 
kaavoitukseen liittyviä kiemuroita sekä 

kertoo erilaisista asumisratkaisuista ja 
vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituk-
sien muutoksista kaavoituksen näkökul-
masta.

Tilaisuuden lopuksi kuullaan Luopioisten 
kylän hienosta maaseutuasumisen kehi-
tystyöstä. Minitaloista, moderneista 
mummonmökeistä sekä erityisesti 
yhteisöllisestä osuuskunta-asumisesta 
kertoo osuuskunta Pöllökartanon toimi-
tusjohtaja Leena Ilmola.

Ilmoittautumaan

Ylpeydellä Kylästä -webinaarisarja 
on tarkoitettu kaikille kylien kehittä-
jille: maallemuuton edistäjille, kylille, 
kunnille, päättäjille kaikilla tasoilla sekä 
potentiaalisille maallemuuttajille. Kaikki 
osat järjestetään etäyhteydellä Teamsin 
välityksellä ja niistä tehdään tallenne.

Webinaarisarjan toteuttaa yhteistyössä 
Suomen Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät 

https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/6315dd2d4ab0d00926f90be9 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe51Tq-Qgu4uSp0YfqKZvN92WZkfkWzZNwWwmO__efP_j4lqA/viewform
mailto:digitaidot@ekko.fi
https://ekko.fi/digitaidot/
https://forms.office.com/r/ruX6ceWNna


Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 10/2022 

sekä Vierumäen Kyläyhdistyksen Veto-
voimainen Vierumäki -hanke.
Lisätietoja

HIILINEUTRAALI ETELÄ-KARJALA: 
SOPEUTUUKO MAASEUTU HIILTY-
MISEEN? -SEMINAARI
Hinkua Etelä-Karjalaan! ja CANE-
MURE -hankkeet järjestävät Parikkalan 
kunnantalolla, Harjukuja 6, torstaina 
3.11. klo 13.00-16.30 yhdessä Green-
reality -seminaarin Parikkalan Harjulin-
nassa maaseudun asukkaille käytännön 
ilmastotoimien edistämiseksi. Samalla 
esitellään Hinkua Etelä-Karjalaan! 
-hankkeen lopputuloksia.

Aikataulu:
Klo 13.00 Alkusanat 
Klo 13.10 Ilmastonmuutokseen varau-
tuminen. Karoliina Rimhanen, tutkija, 
Luonnonvarakeskus
Klo 13.40 Hiilensidonta metsissä ja 
viljelyssä -paneelikeskustelu. Keskus-
telun vetäjänä Imatran kaupungin 

ilmastokoordinaattori Jani Männikkö. 
Keskustelijoina maatilalliset Juuso 
Joona, Marko Suutari, Sakari Paak-
kinen, Vesa Parvinen, sekä Ilari 
Sundberg
Klo 14.20 Kahvitauko
Klo 14.45 Bioreaktorisuunnitelmat. 
Mikko Saalasti, toimialajohtaja, 
Doranova
Klo 15.15 Liikkuminen vähähiilisesti 
maaseudulla
Klo 15.30 Tietoisku jakamistaloudesta 
sekä kierrätysrakentamisesta. Anna 
Vuori, aluekoordinaattori, CIRCWASTE 
-hanke
Klo 15.50 Nuorison ympäristötunteet. 
Riina Nokelainen, Etelä-Karjalan Kärki-
Leader
Klo 16.00 Loppusanat ja kiitokset!

Kahvitarjoiluja varten tilaisuuteen 
toivotaan ennakkoilmoittautumista. 
Seminaariin voi osallistua myös virtuaa-
lisesti Imatran seudun ympäristötoimen 
Youtube -kanavalla.
Hinkua Etelä-Karjalaan! on maaseudun 

hiilineutraaliutta ja ilmastoystävälli-
syyttä edistävä hanke, jota rahoittaa 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto. Hankeaikaa on 
keväältä 2020 vuoden 2022 loppuun. 
Toteuttajina ovat Imatran ja Lappeen-
rannan seudulliset ympäristötoimet. 

Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia 
ja maakuntia -hanke edistää ilmaston-
muutoksen hillinnän käytännön toimia 
kuuden vuoden ajan, vuosina 2018-
2024. Käytännön ilmastotoimien edis-
tämisen ohella hankkeessa järjestetään 
koulutusta, luodaan yhteistyöverkos-
toja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko 
Suomeen. Hankkeessa on mukana 21 
toimijaa: kuntia ja kunnallisia organi-
saatioita, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. 
Suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee 
EU:n Life-ohjelmasta. Hanketta koor-
dinoi Suomen ympäristökeskus.
Lisätietoja 

http://www.phkylat.fi/ylpeydellakylasta
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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 turvallisuus-
suunnitelman laatimisessa ja kylien 
toiminnan kehittämisessä. Kyselyn 
pohjalta Joutsenossa ja Parikkalassa 
toteutetaan turvallisuutta lisääviä 
toimenpiteitä tai koulutuksia.

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. Hyvinvointialue-
valmistelussa koordinointivastuussa on 
pelastuslaitos. Tavoitteena on tuottaa 
asukkaan näkökulmasta palvelut 24/7 
yhteiskunnan normaalioloista aina 
varautumistilanteisiin asti. 

Turvallisuuden parantamista ei tehdä 
yksin, vaan siihen tarvitaan kaikkien 
maakunnallisten toimijoiden osallistu-
mista sekä asukkaiden äänen kuulu-
mista. Teemmehän tätä arjen turval-
lisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden 
kehittämistä itseämme varten. Kyselyn 
toteuttavat Etelä-Karjalan Kylät ry, 
Etelä-Karjalan Pelastuslaitos ja Eksote 
osana Suomen Kylät ry:n valtakunnal-
lista 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 perheenjä-

senen täyttävän sähköisen kyselylo-
makkeen. 

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
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SUOMEN KYLÄT RY:N OSAAJAPULA-
SEMINAARI EDUSKUNNASSA
Suomen Kylät järjestää 23.11. klo 
14.00-16.30 Kansainvälistyvä vai kuih-
tuva maaseutu? -osaajapulasemi-
naarin Eduskunnan Pikkuparlamentissa. 
Tapahtuman aihetta avataan sanoin: 
”Suomen väestöpyramidi on vinksal-
laan ja osaajapula kasvaa. Maaseu-
dunkin kunnat kilpailevat nuorista ja 
osaajista. Tarvitsemme koulutus- ja 
työperäistä maahan- ja maallemuuttoa, 
jotta voimme kunnissa ja kylissä 
tuottaa palveluja ja turvata työvoiman 
maaseudun yrityksille. Kuinka seuraava 
hallitus ratkaisee haasteen? Kuinka 
saamme kansainvälisyyttä ja osaajia 
maaseudulle?”

Tapahtumassa puhumassa ovat mm. 
ulkomailta Suomen lukioihin nuoria 
tuovan Finest Future -yrityksen perus-
taja Peter Vesterbacka, tiede- ja kulttuu-
riministeri Petri Honkonen sekä ulkopo-
liittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. 

Seminaarissa haetaan myös ratkaisua 
osaajapulaan vuonna 2023. Keskustele-
massa kansanedustajat:
Timo Heinonen, kansanedustaja (kok)
Lulu Ranne, kansanedustaja (ps)
Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja 
(sdp)
Arto Pirttilahti, kansanedustaja (kesk)
Juontaja: Nina Kuusisto, Suomen Kylien 
nuorisojaosto

Ilmoittaudu

Tervetuloa kuulemaan, kohtaamaan ja 
keskustelemaan. Tilaisuus striimataan ja 
sen linkki lähetetään ilmoittautuneille.
Katso tarkemmat tiedot ohjelmasta 

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 netti-
sivuille. 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

https://forms.office.com/r/3hzvFw6fJa 
https://suomenkylat.fi/osaajapula/ 
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http://kylat.ekarjala.fi/
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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¬yh-
distysten yhteystietorekisteri kunnittain ja 
käytämme rekisteriämme teille tiedotta-
miseen. Rekisterin ajantasaisuus takaa sen, 
että saatte ajantasaista tietoa maakunnal-
lisesta/valtakunnallisesta kylä-toiminnasta 
sekä muiden maaseututoimijoiden toimin-
nasta. Rekisteristämme löytyvät kunkin 
yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheen-

johtajan sekä sihteerin/rahastonhoitajan 
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 
lisäämässä oma tapahtumasi tästä. 

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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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://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/EF42C5A12952C1BD2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/

