Etelä-Karjalan kylät ry:n Kyläkirje 5/2020
DIGITIE -HANKE
Etelä-Karjalan Kylät ry on ylpeä ilmoittaessaan, että se on ottanut aimo
harppauksen nykyaikaan aloittamalla
Digitie -nimellä kulkevan hankkeen.
Hankkeen toteutusaika on 16.3.2020
– 31.12.2022 ja se tarjoaa kylätoimijakoulutuksena kylä- ja asukasyhdistyksien digitaalisuutta edistäviä koulutusja neuvontapalveluja esimerkiksi:

sekä muista kylätoimijoiden tarpeiden
mukaisista aiheista (sähköinen arkistointi, pilvipalvelut, kyselyiden teko jne.)
Koulutukset järjestetään pääosin lähiopetuksena pienryhmissä. Näiden
rinnalla voidaan kokeilla myös digitaalisia ohjelmasovelluksia.

- kotisivujen ja sosiaalisen median
kanavien luomisessa ja ylläpitämisessä
- verkkokokousten ja verkkoseminaarien järjestämisessä
- sähköisten tiedotteiden ja lehtien
tekemisessä ja levittämisessä
- Etelä-Karjalan kyläportaalin ja tapahtumakalenterin käytöstä
- Etelä-Karjalan Kyläradioon ääni- ja
kuvatallenteiden tuottamisesta

Olkaa yhteydessä ja suunnitellaan
yhdessä juuri teille sopivat koulutukset!
Hanketyöntekijä
Jani Valtonen
ekkylat.tuki@gmail.com
p. 0400 265 795

AVOIMET KYLÄT TOTEUTETAAN
VERKOSSA
Kuten jo aiemmin tiedotimme, Avoimet
kylät -päivä 13. kesäkuuta on päädytty
toteuttamaan tänä vuonna koronatilanteen vuoksi turvallisesti verkossa.
Avoimet kylät –päivänä kylät voivat
julkaista verkossa esimerkiksi videon
ulkoilureiteistä ja retkeilykohteista,
kuvagallerian vanhoista kuvista, kyläkolumnin, kylähistoriikin lyhennelmän
tai vaikkapa podcastin kylän elämästä.
Sisältö on melko vapaa, kunhan aineisto
on digitaalisena ja siihen on olemassa
julkaisuluvat tekijältä.
Apua sisällön tuottamiseen voi hakea
muunmuassa Suomen kylien uunituoreista YouTube -koulutuksista:
Facebookin peruskäyttö
Onnistu videoissa!
Jos tarvitsette lisäapua päivän teknisen
puolen ja materiaalin toteutuksessa niin
apua voi kysyä tottakai myös meiltä!
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Kysymykset voi lähettää Kylien tuen
sähköpostiin: ekkylat.tuki@gmail.com
Kuten aiempinakin vuosina tapahtumapäivänä avoimetkylat.fi-sivustolle
julkaistaan Suomen kartta, josta pääsee
linkkien avulla tutustumaan kylien
tuottamaan sisältöön. Päivän julkaisuissa käytetään tunnistetta #avoimetkylät. Tavoitteena on innostaa kaikkien
aikojen suurin määrä kyliä mukaan
tuottamaan erilaista sisältöä. Samalla
päivään tuotettu sisältö toimii kylien
markkinointimateriaalina.
VIRTUAALISET ILTAKAHVIT
Etelä-Karjalan Kylät on järjestänyt
tämän kuun aikana jäsenkylilleen virtuaalisia iltakahvitilaisuuksia ja jäljellä on
vielä Lappeenrannan ja Luumäen kylien
kahvitilaisuus! Seuraavan kerran virtuaaliset iltakahvit keitetäänkin maanantaina 25.5. klo 18.00 ja keskustellaan
ajankohtaisista asioista kuten Avoimista
kylistä, DIGITie –hankkeesta, Lokaali

Etelä-Karjalassa, sekä tietenkin kyläkuulumisista. Iltakahveille voit liittyä alla
olevasta linkistä! Tervetuloa!
Iltakahveille!

siirtyy vuodella eteenpäin ja järjestetään siis vasta vuonna 2022.

MAASEUTUPARLAMENTTI SIIRRETTY
VUODELLE 2021
Tämän vuoden Maaseutuparlamentti
siirtyy ensi vuodelle tiedottaa Maaseutupolitiikka.fi verkkosivusto. Syynä
ovat koronatilanteen vaikea ennustettavuus ja sen laaja-alaiset seuraukset.
Alun perin tapahtuma oli tarkoitus
järjestää 1.-3. lokakuuta Kurikassa.
Ensi vuonna tapahtumapaikkana tulee
olemaan myös Kurikan kampus, mutta
tapahtumapäivät tullaan ilmoittamaan
myöhemmin.
Maaseutupolitiikka.fi:n tiedotteeseen

UUDENLAISIA PALVELUPISTEITÄ
TESTAAN LUUMÄELLÄ,
RAUTJÄRVELLÄ JA TAIPALSAARELLA
MAASEUDUN PALVELUPISTEET
-HANKKEESSA
Lähipalveluiden saatavuudella on suuri
merkitys kylien ja maaseutukeskusten
arjen sujuvuuden ja viihtyisyyden
kannalta niin vakituisille kuin vapaa-ajan
asukkaille. Haasteet lähipalveluiden
tarjoamiselle ovat hyvin tiedossa: muun
muassa negatiivinen väestökehitys,
väestön ikääntyminen ja palveluiden
kysynnän voimakas kausittaisuus luovat
haastetta ylläpitää ja tarjota palveluita
harvaa asutuilla alueilla ja maaseudulla.

ETELÄ-KARJALAN LOKAALI 2021
SIIRTYY VUOTEEN 2022
Koronatilanteen aiheuttamien tapahtumasiirtojen vuoksi myös Etelä-Karjalan
Kylät ry:n suunnittelema Lokaali 2021

Etelä-Karjalan liiton toteuttamassa
SARURE -hankkeessa on vuoden 2019
ajan kerätty tietoa maaseudun vähittäiskaupan parhaista toimintamalleista,
eli esimerkkejä siitä, kuinka muissa
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hankkeessa mukana olevissa EU-maissa
on onnistuttu tukemaan kaupallisten
palveluiden säilymistä maaseudulla.
Toukokuussa 2020 alkavan Maaseudun
Palvelupisteet -hankkeen avulla testataan Ruotsin Söderhamnin kunnan
toteuttamaa palvelupisteet toimintamallia Etelä-Karjalassa. Toimintamallin
idea on, että kunta osallistuu konkreettisesti kyläkauppojen säilyttämiseen ja
kaikki tarjottavat palvelut keskitetään
”saman katon alle”, joka tukee kyläkaupan asemaa myös kylän sosiaalisena
keskuksena.
Luumäen, Rautjärven ja Taipalsaaren
kuntien alueella testattavilla palvelupisteillä on kaksi tavoitetta. Palvelupisteiden tarkoituksena on tuoda yhteen
palveluita tarjoavia toimijoita: yrityksiä
sekä kunnan, yhdistysten ja muut
julkisen sektorin toimijat. Tavoitteena
on rakentaa uudenlaista tapaa tehdä
yhteistyötä. Toisena tavoitteena on
konkreettisten palvelupisteiden raken-

taminen hankkeessa mukana olevien
kuntien alueelle, jo toiminnassa olevan
kaupan tai muun sopivan yksikön yhteyteen. Uudenlaisen palvelupisteen
ajatuksena on, että yhdistämällä resursseja saadaan tarjottua ja mahdollistettua enemmän palveluja kuin kukaan
toimija yksin kykenisi tarjoamaan.
Maaseudun Palvelupisteet hankkeen
toteuttajina toimii Etelä-Karjalan liitto
sekä Luumäen, Rautjärven ja Taipalsaaren kunnat. Hanketta rahoittaa
Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto.

näyttäjän hakuaikaa on vallitsevan
tilanteen vuoksi jatkettu 31.8. asti.
Etelä-Karjalan Vuoden Kylän 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.

Lisätietoa hankkeesta,
Eini Arponen, projektipäällikkö,
Maaseudun Palvelupisteet
eini.arponen@ekarjala.fi
p. 040 631 3606

Kylätoiminnan tiennäyttäjän valinnassa
keskiössä ovat pitkäaikaiset toimijat,
jotka panoksellaan ovat olleet kehittämässä valtakunnallista tai paikallista
kylätoimintaa ja ovat erityisen ansioituneita henkilöitä.

HAKUAIKOJA JATKETTU
Vuoden kylän, vuoden maaseututoimijan sekä kylätoiminnan tien-

Maaseututoimijan valinnassa tarkastellaan henkilön hyviä tuloksia sekä innostavuutta ja innovatiivisuutta, eikä valin-
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taan 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.
Hakusivulle
KYLÄYHDISTYSSIVUJEN YLLÄPITO
Etelä-Karjalan kylät on ottanut kylat.ekarjala.fi -kyläyhdistyssivujen ylläpidon kokonaan vastuulleen. Verkkosivujanne koskevissa ongelmatilanteissa olkaa siis tästä
eteenpäin yhteydessä Kylien tukeen soittamalla p. 0400 265 795 tai sähköpostilla
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 joko sähköpostitse tai puhelimitse Simo Siirilä p.
0400 265 795, 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 tiedo-
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tuksemme 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.
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

