Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 2/2020
TARJOLLA OSAAMISTA
Asiantunteva ja asialleen omistautunut
Help Deskimme palvelee teitä tietoteknisissä ongelmissa (ongelmat puhelinten, tablettien tai tietokoneiden
kanssa). Puhelinneuvonta on maksutonta ja ongelmat voidaan tarvittaessa
ratkoa myös etähallinnan kautta. Lataamalla ja asentamalla etäkäyttö-ohjelman sen kotisivuilta, voit nopeuttaa
ja helpottaa Help deskimme työtä.
Mikrotukihenkilön tilaaminen paikan
päälle 20€/tunti + matkakulut. Yhteydenotot sähköpostilla, Jani Valtonen
ekkylat.tuki@gmail.com

ETELÄ-KARJALAN LIITON YLLÄPITÄMÄ UUSI TAPAHTUMAKALENTERI
Maakunnan uusi tapahtumakalenteri
on otettu käyttöön osoitteessa tapahtumat.ekarjala.fi. Kalenteri on kaikille
avoin, joten kuka tahansa tapahtumanjärjestäjä voi syöttää sinne oman
tapahtumansa tiedot. Kalenterissa on
omat kategoriansa esimerkiksi kylätapahtumille ja talkoille. Kalenterin ohjeisiin voit tutustua osoitteessa ekarjala.fi/
liitto/tapahtumakalenteriohje. Samalle
sivulle tulee lähiaikoina tietoa myös
kalenterin koulutuksista, joita pidetään
helmi-maaliskuussa.

Tuemme sinua, idean omistajaa, järjestämällä REIMA-hankkeessa valmentavia, maksuttomia valmennuspaketteja
ideasi kaupallistamiseksi. Vielä keväällä
2020 tarjoamme valmennuspäivän
neljään eri teemaan. Tutustu tarkempiin
sisältöihin ja ajankohtiin linkissä www.
edusampo.fi/reima

Yhdistyksellä on myös taitava graafikko,
joka hallitsee monipuoliset taitto- ja
suunnittelutehtävät aina mainoksista
esitteisiin sekä laajempiin suunnittelukokonaisuuksiin. Tilaukset joko sähköpostitse tai puhelimitse Simo Siirilä p.
0400 265 795, ekkylat.toimisto@gmail.
com

ROHKEASTI ELINVOIMAA INNOVAATIOISTA MAASEUDULLE
Etsimme maaseudulta uusia tuote- ja
palveluideoita. Tuemme niiden kaupallistamista menestystarinoiksi. Sinulla on
idea, puitteet ja mahdollisuudet uudelle
liiketoiminnalle. Meiltä saat osaamista,
työkaluja, rohkeutta kaupallistaa idea
menestykseksi.

SAVITAIPALEEN OSALLISUUSILTA
Tervetuloa 4.3. klo 18.00 Savitaipaleen
kunnantalolle osallisuusiltaan keskustelemaan tulevaisuuden suunnitelmista,
Leader-toiminnasta, hankkeista ja kehittämistavoitteista. Tilaisuuden järjestävät Etelä-Karjalan Kylät ry ja Savitaipaleen kunta. Leader Länsi-Saimaa ry
myös paikalla keskustelemassa. Tilai-

Jos olette pienellä porukalla kiinnostuneet omasta valmennuksesta, olkaa
yhteydessä niin sovitaan juuri teille
sopiva aika ja paikka.
Lisätietoja:
maarit.lehtonen@edusampo.fi

Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 2/2020
suus on maksuton ja kaikille avoin.
VUODEN KYLÄ, KYLÄTOIMINNAN
TIENNÄYTTÄJÄN JA MAASEUTUTOIMIJAN HAKU
Etelä-Karjalan Vuoden Kylä -titteli on nyt
haettavissa. Valinnalla halutaan lisätä
kylätoiminnan näkyvyyttä ja tuoda esiin
kylien monipuolista toimintaa. Valinnassa
painotetaan kylätoiminnan pitkäjänteisyyttä, luovaa toimintaa ja tulevaisuuteen
katsomista. Huomio keskittyy erityisesti
kylän kehittämiseen laaja-alaisesti ja mm.
suhteisiin kotikuntaan, lähipalveluihin,
tiedottamiseen, yhteistyöhön ja elinkeinojen edistämiseen.
Kylätoiminnan tiennäyttäjän valinnassa
keskiössä ovat pitkäaikaiset toimijat,
jotka panoksellaan ovat olleet kehittämässä valtakunnallista tai paikallista
kylätoimintaa ja ovat erityisen ansioituneita henkilöitä.
Maaseututoimijan valinnassa tarkastellaan henkilön hyviä tuloksia sekä innos-

tavuutta ja innovatiivisuutta, eikä valintaan vaikuta toiminta-ajan pituus tai
senioriteetti. Vuoden maaseututoimija
voi olla myös muu taho, joka toiminnallaan on rikastuttanut kylän ja lähialueen
toimintaa. Tässä valinnassa ei painoteta
senioriteettia/pitkää
toiminta-aikaa,
vaan valittavan henkilön tai muun
tahon hyviä tuloksia, innovatiivisuutta
ja innostavuutta.
Haku Etelä-Karjalan kylät ry:lle 31.3.
mennessä.
Hakusivulle
LEADER-LÄNSI SAIMAA TIEDOTTAA
Työllistä nuori- ja pienet investoinnit
-teemahankkeiden hakua jatkettiin
helmikuun loppuun!
Yhdistys: työllistä kesällä nuori kahdeksi
viikoksi tai toteuta pieni, alle 10 000
euron investointi. Hae 29.2.2020
mennessä, toteutusaikaa on tämän
vuoden loppuun. Ja maksatuksen haku

on todella yksinkertaista: esim. valokuva tai nuoren työtodistus.
Lue lisää
HYVÄ IKÄÄNTYMINEN -KYLÄKIERROKSET
Helmi hyvää elämää ikääntyneenä
-hanke järjestää kyläpäiviä Savitaipaleella ja Rautjärvellä alkuvuoden aikana.
Tilaisuudet ovat kahden tunnin mittaisia
ja sinne voit tulla kuulemaan ikääntyneille suunnatusta toiminnasta ja
palveluista, sekä tapaamaan kyläläisiä
ja juttelemaan sinulle tärkeistä asioista.
Tilaisuudet ovat kaikille kiinnostuneille
avoimia. Tarjolla maksuton lounas tai
päiväkahvit. Aikataulut löytyvät osoitteesta http://www.socom.fi/2020/01/
hyva-ikaantyminen-kylakierrokset-savitaipaleella-ja-rautjarvella/ Lisätietoja:
Heini Maijanen puh. 0505954246 tai
heini.maijanen@socom.fi
DIGI KUULUU KAIKILLE -MAKSUTON
KOULUTUS
Jaakkiman seurakuntaopisto Ruokolah-

Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 2/2020
della järjestää kevään kestävän ilmaisen
digitaitojen
opintokokonaisuuden.
Kurssit käyvät läpi aiheita laitteiden
haltuunotosta sosiaalisen mediaan,
tietoturvaan, verkkoasiointiin, peleihin
ja koodauksen alkeisiin asti.
Koulutus on jaettu neljään eri moduuliin ja niihin ilmoittaudutaan erikseen.
Mukaan voi ilmoittautua koko moduuliin tai vain osaan eri moduulien koulutuksista omien tarpeiden tai kiinnostuksen mukaan. Mahdollisuuus on siis
opiskella vaikka vain yksi ilta tai koko
kevät.
Opetusta on maanantai- ja keskiviikkoiltaisin klo 16.45 – 19.00. Kumpanakin
iltana on kolme 45 minuutin oppituntia.
Ilmoittautua voi joko soittamalla p. 044
258 2464 tai netin kautta täytettävällä
lomakkeella. Maanantaina 2.3. klo
16.45 – 19.00 aiheena ovat verkkokalenterit ja digitaaliset muistikirjat.

Opetustilaisuudet järjestetään Seurakuntaopisto Jaakkiman kampuksella,
Opistontie 21, 56100 Ruokolahti.
Lisätietoja
KYLÄTALOKARTOITUS
Päivitämme tällä hetkellä kylätalorekisteriämme ja kaipaisimmekin nyt jäsenyhdistystemme 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 kartoitukseen osallistuneille!
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Meillä on käytössämme kylien/
asukas¬yhdistysten yhteystietorekisteri
kunnittain ja käytämme rekisteriämme
teille tiedottamiseen. Rekisterin ajan-

tasaisuus takaa sen, että saatte ajantasaista tietoa maakunnallisesta/valtakunnallisesta kylä-toiminnasta sekä
muiden maaseututoimijoiden toiminnasta. Rekisteristämme löytyvät kunkin
yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin/rahastonhoitajan yhteystiedot.
Muistattehan ilmoittaa meille hallituksenne/johtokuntanne
kyseisten
toimijoiden muutokset, koska tiedotuksemme perustuu suurelta osin
sähköiseen toimintaan. Ilmoittakaa
muutokset kotisivuillamme olevalla
lomakkeella tai sähköpostitse:
ekkylat.toimisto@gmail.com
KYLÄ/ASUKASYHDISTYSTEN KOTISIVUT
Saitan alustalla olevien kotisivujenne
ongelmatilanteissa laittakaa ilmoitus
osoitteeseen:
kirjaamo(a)ekarjala.fi
ja saatte apua vastausviestillä. Mikäli
salasananne on unohtunut, käyttäkää
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”salasana hukassa” -linkkiä, joka löytyy
kirjautumissivun alareunasta. Tällöin
järjestelmä lähettää uuden salasanan.
KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenterin löydät EteläKarjalan maakuntaportaalista. Käy
lisäämässä oma tapahtumasi tästä.
FACEBOOK JA TWITTER
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Facebookista 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 yhteystietomuutokset. Sähköiset kyläkirjeet lähetään myös tästä sähköpostiosoitteesta.

Mikäli haluatte välittää tapahtumianne tai uutisianne kauttamme, toimittakaa julkaisuvalmis teksti linkkeineen
meille kunkin kuukauden 10. päivään
mennessä, niin julkaisemme sen
kyseisen kuukauden puolivälissä ilmestyvässä sähköisessä kyläkirjeessämme.
YHDISTYSINFON UUTISKIRJE
Yhdistysinfon uutiskirjeeseen
SYTYN UUTISKIRJE
Suomen Kylätoiminnan uutiskirjeeseen
KAAKONKANTRI
Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutuhankkeisiin KaakonKantrin kotisivuilta

