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AVOIMET KYLÄT 2022
Suomen suurin päivätapahtuma Avoimet 
Kylät järjestetään taas ympäri Suomea 
lauantaina 11.6. Tapahtumapäivänä 
voi helposti nostaa esiin omalla kylällä 
olevaa osaamista, luontokohteita tai mitä 
tahansa mikä kylällä on  huomioitavaa 
ja arvokasta. Jokainen kylä voi osallistua 
parhaalla katsomallaan tavalla olivat ne 
sitten tapahtumia, videoita, luontopolkuja 
tai jotain muuta kekseliästä! Päivä ei siis 
sido juuri livetapahtumiin vaan mukaan 
voi hyvin tullamyös nykyaikaisesti etänä. 
Mikä teidän kylällänne on parasta? 

Markkinointimateriaaleja tarjolla
Oman olemassa olon esiintuomista voi 
helpottaa vaikka käyttämällä Suomen 
Kylien tarjoamia markkinointimateriaa-
leja! Niitä voi käydä haalimassa itselleen 
Avoimet Kylät -tapahtuman verkkosi-
vuilta. Tarjolla on niin logoja kuin someen 
helposti sujahtavia ”Meidän kylä osal-
listuu Avoimet Kylät -päivään!” mainosku-
vituksiakin. 

Ilmoita tapahtumasi tai vapaavalin-
tainen Avoimet Kylät -spektaakkelisi 
Etelä-Karjalan Kylien Tuen sähköpostiin 
ekkylat.tuki@gmail.com ja lisäämme 
sen ennen tapahtumaa kartalle, että se 
on helposti ihmisten tavoitettavissa.

SAIMAA LOKAALI - TUUTHA SIEKII?
Etelä-Karjalan Kylät ry järjestää 26. 
– 28.8.2022 Saimaa Lokaali - Valta-
kunnallisen paikalliskehittäjien tapah-
tuman ensimmäistä kertaa Etelä-Karja-
lassa. Elokuun lopulla Lappeenrantaan 
kokoontuu aktiivisia kylätoimijoita, Leader 
-ryhmien edustajia, maaseutututkijoita ja 
kaikkia paikalliskehittämisestä kiinnostu-
neita henkilöitä ja tahoja ympäri Suomen. 
Tapahtumakeskuksena toimii Holiday 
Club Saimaa Lappeenrannan Rauhassa.

Tutustu aivonystyrät aluekehittämisen 
aallonpituuksille siirtävään sekä 
kokonaisvaltaisesti mieltä hivelevään 
ja inspiroivaan ohjelmatarjontaan 
osoitteessa: www.saimaalokaali.fi 

Tapahtuman yhteydessä järjestetään 
Capri keskuksen alueelle KarjalaisTori. 
Tori antaa ilmaisen mahdollisuuden 
kaikille kylätoimijoille, pienyrittäjille, 
tuottajille ja yhdistyksille mahdolli-
suuden esitellä toimintaansa, myydä 
tuotteita tai esitellä kotieläimiä. Ilmoit-
taudu mukaan KarjalaisTorille tästä.

Voit ilmoittautua myös osanottajaksi 
päivien ohjelmistoon. Lisätietoja voit 
kysyä sähköpostilla ekkylat.toimisto@
gmail.com tai puh. 050 598 6978

Tapahtuman verkkokauppa on avoinna 
ja aikaisen ostajan edullisemmat early-
bird -liput ovat myynnissä. Verkkokaup-
paan pääset tästä. 

Tehdään yhdessä upea tapahtuma, jossa 
Etelä-Karjala esittelee parasta osaamis-
taan vierailleen! Tervetuloa mukaan!

https://avoimetkylat.fi/tapahtuma-aineistot/
https://avoimetkylat.fi/tapahtuma-aineistot/
mailto:ekkylat.tuki@gmail.com
http://www.saimaalokaali.fi
https://www.saimaalokaali.fi/karjalaistori/
mailto:ekkylat.toimisto@gmail.com
mailto:ekkylat.toimisto@gmail.com
https://liput.saimaalokaali.fi
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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. Hyvinvointialue-
valmistelussa koordinointivastuussa on 
pelastuslaitos. Tavoitteena on tuottaa 
asukkaan näkökulmasta palvelut 24/7 
yhteiskunnan normaalioloista aina 
varautumistilanteisiin asti. Turvalli-
suuden parantamista ei tehdä yksin, 
vaan siihen tarvitaan kaikkien maakun-
nallisten toimijoiden osallistumista 
sekä asukkaiden 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 Kyläturvalli-
suus 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

https://link.webropol.com/s/joutsenonturvallisuuskysely?fbclid=IwAR2j8_oiifsF1G7Rj1rV56QnYwAyhVHPsYaOr1x6WhKlXKIbFef4Sm7B-bk
https://link.webropol.com/s/parikkalanturvallisuuskysely?fbclid=IwAR2Hyi5lNIEMSlilH1UlrW_A1lNoNjnmD9KuxqQiLOU9JpH3wRxQpzeV1tQ
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Etelä-Karjalan Kylät ry
puh. 050 598 6978
ekkylat.kylaasiamies@gmail.com 

KUNNIAMAININTOJEN HAUT 
AVOINNA
Onko kyläsi paras, upein ja yhteishen-
geltään aivan mahdottoman tiivis? 
Tiedätkö henkilön, joka on osoittanut 
esimerkillistä sinnikkyyttä ja aloitteel-
lisuutta asuinseutunsa kehittämisessä? 
Asuuko kylällänne maaseututoimija, 
joka on raivannut tietä uudistuksille tai 
tuonut maaseutua esille tavalla, jota 
voisi positiiviseksikin sanoa? 

Etelä-Karjalan Kylien Vuoden kylä, Kylä-
toiminnan tiennäyttäjä ja Maaseututoi-
mija haut ovat auenneet ja hakuaikaa 
on 31.8. asti. Hakulomakkeisiin pääset 
alla olevista linkeistä.

Etelä-Karjalan Vuoden kylä
Kylätoiminnan tiennäyttäjä
Maaseututoimija

KYLÄHAASTE 2022
Kaipaatko kesäksi tekemistä? Suomen 
Kylien Kylähaaste 2022 haastaa kylille! 
Lataa Kylähaasteen virallinen lista ja 
kerää 30 elämyspistettä ja jaa kyläelä-
myksesi somessa käyttäen aihetun-
nistetta #kylähaaste2022 #TeeSeKy-
lillä #KylänNimi ja merkitse kuvaan @
SuomenKylät.

Saat kyläpisteen jokaisesta elämys-
ruksin suorituksesta ja huomaa kylä-
bonus! Montako pistettä saat tai saatte 
perheen voimin kasaan elokuun loppuun 
mennessä? 

Palkintona upea YlpeydelläKylästä-pol-
kupyörä! Kaikki 31.8. mennessä Kylä-
haasteeseen osallistuneet ovat mukana 
arvonnassa. Arvontaan voi osallistua vain 
julkiset julkaisut. Voittajaan ollaan yhtey-
dessä Facebook tai Instagram -viestillä.

Suomen Kylät ry järjestää arvonnan. 
Facebook ja Instagram ei ole mukana 
arvonnassa.

MEIÄN VEDET - VESIENSUOJELUILTA
Greenreality järjestää Suuren vesien-
suojeluillan Rakuunamäen Juhlatilassa, 
Mannerheiminkatu 10, Lappeenranta 
keskiviikkona 8.6.2022 klo 17-20.

Illan aikana vastataan mm. kysymyksiin: 
Miten vetemme voivat? Kuka vesiämme 
hoitaa? Mitä kuuluu Pien-Saimaalle tai 
Kivijärvelle tai virtavesille? Mitä kaikkea 
meilläpäin on tekeillä? Mitä minä voin 
tehdä vesiemme hyväksi?

Illan puhujista professori Jukka Horppila 
Helsingin yliopistosta kertoo rehevöity-
neen järven kunnostuksen haasteista ja 
Antti Haapala Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kuksesta alueemme vesien tilasta ja 
hoidosta. Sari Aaltonen Saimaan vesien-
suojeluyhdistyksestä ja Raija Aura 
Lappeenrannan kaupungilta kertovat 
Vesiensuojelutarinoita Etelä-Karjalasta. 
Puheenjohtaja toimii Maarit Moisio 
Saimaan vesiensuojeluyhdistyksestä.

mailto:ekkylat.kylaasiamies@gmail.com
http://Etelä-Karjalan Vuoden kylä
http://Kylätoiminnan tiennäyttäjä
http://Maaseututoimija 
https://suomenkylat.fi/kylahaaste-2022-haastaa-sinut-kylille/
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Kysymyksiä tapahtuman asiantuntijoille 
voi esittää etukäteen tästä
Lisätietoja

ILMASTORETKI POHJOIS-KARJALAAN
Etelä-Karjalan Martat järjestää 
elokuussa to-pe 18.-19.8. lähiruokaa, 
monimuotoisuutta ja puutarhaa täynnä 
olevan tutusmisretken Joensuuhun. 
Retkikohteina ovat Sovintolan käsi-
työpuoti Pyykit-valokuvanäyttelyi-
neen ja Karhumäen hiilinielupuisto. 
Kukkolan näytepuutarha, sekä Puro-
mäen puutarha, josta löytyy Suomen 
ainoa inkiväärin kaupallinen kasvattaja. 
Matkalla pysähdytään myös Rääkky-
lässä Kukkakuhhauksessa, jonka kukka-
pellosta voi poimia värikkään kimpun 
kotiinviemisiksi.

Lähtö retkelle tapahtuu Lappeen-
rannan Matkakeskukselta klo 8 ja 
paluu on seuraavana päivänä noin klo 
19-20. Retken hinta 139€ ja se sisältää 
ohjelman lisäksi aamiaisen, yhden 
ruoan/retkipäivä sekä majoituksen 

kahden hengen huoneessa. Ilmoittau-
tumiset viimeistään 25.6. mennessä. 
Retki järjestetään osana ILMASTOkoti 
Karjalan kylillä -hanketta ja sille ovat 
tervetulleita koululaisten työpajoja 
pitäneet tai suunnittelevat, mutta se on 
kuitenkin avoin kaikille retkestä kiinnos-
tuneille.
Lisätietoja  

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-
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.

https://forms.gle/jJUgTjpgnD4nDB7K7
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/627231f90280492dfb1e77ba
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ilmastoretki-pohjois-karjalaan/?post-id=148906 
mailto:johanna.niilivuo%40suomenkylat.fi?subject=
mailto:johanna.niilivuo%40suomenkylat.fi?subject=
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=
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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 
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 

https://www.teamviewer.com/fi/
mailto:%20ekkylat.toimisto%40gmail.com?subject=
mailto:ekkylat.toimisto%40gmail.com%20%20?subject=
mailto:ekkylat.tuki@gmail.com
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
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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 Kylätoiminnan uutiskirjeeseen

KAAKONKANTRI
Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutu-
hankkeisiin KaakonKantrin kotisivuilta

https://www.yhdistysinfo.fi/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=83&user_id=0&wysijap=subscriptions
https://uutiskirje.suomenkylat.fi/a/s/60195424-17ac1b3021a39eee8b22fc8bf3224e43/1213536
http://www.kaakonkantri.fi/

