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OIVA OSALLISUUS -HANKKEEN
TULEVAT TAPAHTUMAT
Oiva osallisuus -hanke järjestää toukokuussa asuinalueensa kehittämisestä
kiinnostuneille joukon tapahtumia
Imatran ja Taipalsaaren alueella.
Imatra
Oiva osallisuus -hanke järjestää tänä
keväänä Imatran kaupungin kanssa
avoimia asukastilaisuuksia Imatran eri
kaupunginosissa teemoilla, jotka ovat
nousseet asukkailta itseltään. 27.4.
aloitettiin Rajapatsaan tilaisuudella,
johon paikan päälle saapui melkein 50
ihmistä. Ihan mahtavaa, että löytyy
näin paljon kiinnostusta oman kaupunginosan kehittämiseen. Rajapatsaalla
on uusi ja innokas kyläyhdistys, joka on
ottanut vahvan roolin asioiden eteenpäin viemisessä. Keskustelutilaisuudessa oli edustajia Imatran kaupungin
rakennusvalvonnasta,
ympäristötoimesta, kaupunginhallituksesta, osallistu
ja vaikuta työryhmästä, nuorten palve-

luista sekä Eksotelta. Tilaisuudessa
eniten puhuttivat sosiaaliset ongelmat
ja ympäristön viihtyvyys.
To 5.5. klo 17.30 Museokahvila Tiinan
tupa, Itä-Siitolan kyläyhdistys
Mansikkalaan johtava mahdollinen
silta, hiihtolenkin valaistus, metsäasiaa,
ulkoilureittien valaistus ja talvikunnossapito, kosteikon kunnostus ja kesäkukkaistutukset
Ti 10.5. klo 17.30 Mustalammin leikkipaikka, Mustalammin ja Niskalammin
kyläyhdistykset
Pienmustalammen, Mustalammen ja
Liippilahden ekologinen tila ja alueen
kaavoitus
Taipalsaari
Oiva osallisuus Etelä-Karjalassa -hanke
järjestää yhteistyössä Taipalsaaren
kunnan kanssa kyläkierroksen, jonka
kohteissa järjestetään Kyläparlamentti.
Tilaisuuksissa ovat mukana kunnan-

johtaja Kari Kuuramaa, johtavia virkamiehiä, hankkeen projektipäällikkö
Henna Raikaslehto sekä kyläasiamies
Mervi Lintunen.
Kyläkierros oli tarkoitus järjestää jo
alkuvuodesta, mutta koronatilanteen
vuoksi kierros siirrettiin keväämmälle.
Tilaisuuksissa keskustellaan taipalsaarelaisten asioista hyvässä hengessä ja
niissä on mahdollisuus esittää kysymyksiä virkamiehille mieltä askarruttavista asioista. Oiva osallisuus -hankkeen
yhtenä tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta kunnan ja kuntalaisten välillä.
Kuntalaisten osallistuminen keskusteluun ja äänen kuuluville saaminen
on myös kunnan kannalta arvokasta.
Kuntalaisilla on näin mahdollisuus saada
vastauksia kysymyksiin, joita kunnan
toiminnasta on herännyt.
Kyläparlamentteja järjestetään neljässä
kylässä, paikalle voi mieluusti saapua
myös naapurikylistä.
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12.5. klo 18.00 Vehkataipale, Vehkataipaleen koulu
16.5. klo 18.00 Merenlahti, Merenlahden kylätalo
24.5. klo 18.00 Haikkaanlahti, Haikkaanlahden koulu
4.7. klo 17.00 Kyläniemi
Lisätietoja:
Henna Raikaslehto, projektipäällikkö
puh. 041 314 1373
ekkylat.oivaosallisuus@gmail.com
www.ekkylat.org/oiva-osallisuus-hanke
JOUTSENON JA PARIKKALAN
ALUEEN KYLÄTURVALLISUUSKYSELY
Etelä-Karjan Kylät ry toteuttaa yhteistyössä Eksoten ja Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen kanssa Parikkalan alueella
kyläturvallisuuskyselyn. Tällä kyselyllä
kartoitamme asukkaiden ajatuksia Joutsenosta sekä Parikkalasta ja niiden

turvallisuudesta. Saatuja vastauksia
hyödynnetään kylien turvallisuussuunnitelman laatimisessa ja kylien toiminnan
kehittämisessä. Kyselyn pohjalta Joutsenossa ja Parikkalassa toteutetaan turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä tai koulutuksia.
Turvallisuuskysely auttaa myös mahdollisten rahoitusten hakemisessa ja sen
avulla saadaan välitettyä tietoa kylän
tilanteesta mm. kunnalle ja pelastuslaitokselle.
Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään
1.1.2023 alkavan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen turvallisuuden, terveyden
ja hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävässä suunnittelussa. Hyvinvointialuevalmistelussa 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 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 Kyläturvallisuus 2025 -hanketta.
Kaikkien alueen asukkaiden ja kesäasukkaiden vastaukset ovat tärkeitä. Vastaamalla 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
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Kylät ry:n Facebook sivuilta ja kotisivuilta sekä Lappeenrannan kaupungin
ja Parikkalan kunnan kotisivuilta.
Kyselyssä annetut tiedot käsitellään
luottamuksellisesti; vastauksia käsitellään nimettöminä ja niin, ettei yksittäistä ihmistä tunnista vastauksista.
Vastauksista koottua yhteenvetoa
saatetaan myös hyödyntää maaseututukijoiden verkostossa osana laajempaa
tutkimusmateriaalia.
Lisätietoja:
Mervi Lintunen
Kyläasiamies
Etelä-Karjalan Kylät ry
puh. 050 598 6978
ekkylat.kylaasiamies@gmail.com
ETELÄ-KARJALAN KYLIEN
VUOSIKOKOUS
Etelä-Karjalan Kylät ry vuosikokous
järjestetään maanantaina 9.5. klo 17.30
Taipalsaarella Wanhalla Kunnantuvalla,
Kirkonrantatie 3, 54920 Taipalsaari.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
AVOIMET KYLÄT
Avoimet kylät -päivä järjestetään jo
perinteeksi muodostuneesti kesäkuun
toisena lauantaina 11.06. Tapahtumaan
voi jokainen kylä osallistua parhaalla
katsomallaan tavalla olivat ne sitten
tapahtumia, videoita, luontopolkuja tai
mitä tahansa muuta jota haluatte kylältänne tuoda esiin! Mikä teidän kylällänne on parasta?
Suomen Kylät tarjoaa verkkokoulutuksen
mainosten
tekemiseen
Canvalla 2.5. klo 18.00. Ilmoittaudu
mukaan tästä!
SAIMAA LOKAALI 26. – 28.8.2022
HOLIDAY CLUB SAIMAA
Etelä-Karjalan Kylät ry järjestää 26.
– 28.8.2022 Saimaa Lokaali - Valtakunnallisen paikalliskehittäjien tapahtuman ensimmäistä kertaa Etelä-Karjalassa. Elokuun lopulla Lappeenrantaan

kokoontuu aktiivisia kylätoimijoita,
Leader -ryhmien edustajia, maaseutututkijoita ja kaikkia paikalliskehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä ja tahoja
ympäri Suomen. Tapahtumakeskuksena
toimii Holiday Club Saimaa Lappeenrannan Rauhassa.
Tapahtuman yhteydessä järjestetään
Capri keskuksen alueelle KarjalaisTori.
Tori antaa ilmaisen mahdollisuuden
kaikille kylätoimijoille, pienyrittäjille,
tuottajille ja yhdistyksille mahdollisuuden esitellä toimintaansa, myydä
tuotteita tai esitellä kotieläimiä. Ilmoittaudu mukaan www.saimaalokaali.fi
sivustojen kautta. Voit ilmoittautua
myös osanottajaksi päivien ohjelmistoon. Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla ekkylat.toimisto@gmail.com tai
puh. 050 598 6978
Tehdään yhdessä upea tapahtuma, jossa
Etelä-Karjala esittelee parasta osaamistaan vierailleen! Tervetuloa mukaan!
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KUNNIAMAININTOJEN HAUT
AVOINNA
Onko kyläsi paras, upein ja yhteishengeltään aivan mahdottoman tiivis?
Tiedätkö henkilön, joka on osoittanut
esimerkillistä sinnikkyyttä ja aloitteellisuutta asuinseutunsa kehittämisessä?
Asuuko kylällänne maaseututoimija,
joka on raivannut tietä uudistuksille tai
tuonut maaseutua esille tavalla, jota
voisi positiiviseksikin sanoa?
Etelä-Karjalan Kylien Vuoden kylä, Kylätoiminnan tiennäyttäjä ja Maaseututoimija haut ovat auenneet ja hakuaikaa
on 31.8. asti. Hakulomakkeisiin pääset
alla olevista linkeistä.
Etelä-Karjalan Vuoden kylä
Kylätoiminnan tiennäyttäjä
Maaseututoimija
TURVALLISUUS ASUU MAALLA
WEBINAARIN TALLENNE
Eduskunnan kylätoimintaverkoston ja
Suomen Kylien 20.4. järjestämän Turval-

lisuus asuu maalla -tapahtuman videotallenne on katsottavissa Suomen Kylien
YouTube-kanavalla.
Tapahtumassa
julkistettiin myös Suomen vuoden kylä.
Tilaisuuden aiheet:
Avaussanat: Turvallinen maaseutu
2022, puheenjohtaja Jari Koskinen,
Suomen Kylät ry
Suomen Vuoden Kylä -kilpailun voittajakylä ja kunniamaininnan saajat!
toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto,
Suomen Kylät ry
Maaseudun rooli arjen turvassa,
strategiapäällikkö Ari Evwraye, Sisäministeriö
Kotimaista huoltovarmuutta varmistamassa, toiminnanjohtaja Jyrki Wallin,
MTK ry
Turvallisuuden tunne Suomessa -arvokeskustelu
Arto Pirttilahti (kesk.)
Timo Heinonen (kok.)

Kike Elomaa (ps.)
Johanna Ojala-Niemelä (sd.)
juontaja: Aleksi Koivisto
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 selviytymisopas sekä muuta maallemuuttoon
liittyvää materiaalia. Sivustoa kehitetään ja täydennetään kuluvan vuoden
aikana, joten kaikki ideat ja mielenkiintoiset 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. Kyläportaali toimii pääsivuna Etelä-Karjalan
alueen kylä- sekä asukasyhdistysten
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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
Kysymykset ja ehdotukset kyläportaalia
koskien osoitteeseen ekkylat.tuki@
gmail.com
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!

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
Yhdistyksellä on myös taitava graafikko,
joka hallitsee monipuoliset taitto- ja
suunnittelutehtävät aina mainoksista
esitteisiin sekä laajempiin suunnittelukokonaisuuksiin. Tilaukset mieluusti sähköpostitse, ekkylat.toimisto@gmail.com
YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Meillä on käytössämme kylien/

asukas¬yhdistysten yhteystietorekisteri
kunnittain ja käytämme rekisteriämme
teille tiedottamiseen. Rekisterin ajantasaisuus 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
Kotisivujenne ongelmatilanteissa laittakaa ilmoitus Kylien tuen osoitteeseen
ekkylat.tuki@gmail.com tai soittakaa p.
0400 265 795.
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KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenterin löydät EteläKarjalan maakuntaportaalista. Käy
lisäämässä oma tapahtumasi tästä.

meille kunkin kuukauden 10. päivään
mennessä, niin julkaisemme sen
kyseisen kuukauden puolivälissä ilmestyvässä sähköisessä kyläkirjeessämme.

FACEBOOK JA TWITTER
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Facebookista ja Twitteristä. Tykkää ja kutsu
kaverisikin mukaan!

YHDISTYSINFON UUTISKIRJE
Yhdistysinfon uutiskirjeeseen

YHTEYSTIEDOT
Posti- ja käyntiosoite:
Etelä-Karjalan Kylät ry
Pormestarinkatu 6 B 2 krs.
53100 Lappeenranta
Sähköpostiosoite:
ekkylat.toimisto@gmail.com
Tänne mm. yhdistyksenne yhteystietomuutokset. Sähköiset kyläkirjeet lähetään myös tästä sähköpostiosoitteesta.
Mikäli haluatte välittää tapahtumianne tai uutisianne kauttamme, toimittakaa julkaisuvalmis teksti linkkeineen

SUOMEN KYLIEN UUTISKIRJE
Suomen Kylätoiminnan uutiskirjeeseen
KAAKONKANTRI
Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutuhankkeisiin KaakonKantrin kotisivuilta

