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VESKANSAN RY:N VAALIPANEELI
Veskansan ry järjestää lauantaina 4.3. 
klo 13.00 – 15.00 Kuivasensaaren vaali-
keskustelutilaisuuden Pettilän koululla 
osoitteessa Kuivasensaarentie 1196.
 
Paikalla keskustelemassa kansanedusta-
jaehdokkaat Hanna Holopainen (vihr.), 
Jukka Kopra (kok.), Suna Kymäläinen 
(sdp.), Kalle Saarela (ps.), Ari Torniainen 
(kesk.)

Tilaisuudessa tarjolla kahvia ja vapaata 
keskustelua klo 12.30-13.00.  
Avaussanat klo 13.00-13.05.  
Klo 13.05-13.15 eduskuntavaaliehdok-
kaiden  puheenvuorot   3 minuuttia/
henkilö
13.15 - 14.45 keskustelu vaaliteemoista
14.45 – 15.00 kansanedustajaehdok-
kaat puheenvuoro maximi 3 minuuttia 

Lisätietoja: Ari Lappalainen p. 0400 358 
496

KYLÄTALOILLE 2,3 MILJ. EUROA  
SÄHKÖAVUSTUKSINA 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinno-
nalalle ehdotetaan 2,3 miljoonaa euroa 
avustuksiin yhteisöllisiä taloja omista-
ville yhteisöille energiakustannusten 
nousun johdosta. Hallitus on valmis-
tellut esityksen takautuvasti maksetta-
vasta sähköhyvityksestä energiamarkki-
noiden poikkeuksellisen tilanteen ja sen 
seurauksena kohonneen sähköenergian 
hinnan vuoksi. Avustusten hakeminen 
ajoittunee maaliskuulle ja lisätietoa 
avustuksen hakemisesta löytyy Kotiseu-
tuliiton verkkosivuilta. 
 
LEADER-RYHMILLE 223 MILJOONAA 
Maa- ja metsätalousministeriö on 
hyväksynyt 52 Leader-ryhmää eli 
paikallista toimintaryhmää rahoi-
tuskaudelle 2023–2027. Päätöksellä 
ministeriö osoitti Leader-ryhmille 
maaseudun paikalliseen kehittämiseen 
223 miljoonaa euroa. 

Leader-ryhmät rahoittavat oman paikal-
lisen kehittämisstrategiansa mukaisia 
kehittämishankkeita ja yritystukia. Lisä-
tietoa Leader-rahoituksesta saa oman 
alueen Leader-ryhmästä. Yhteystiedot 
löytyvät sivustolta www.leadersuomi.
fi Kauden 2023-2027 rahoitusta pääsee 
hakemaan myöhemmin keväällä, kun 
uutta kautta koskeva kansallinen lain-
säädäntö ja toimeenpano valmistuvat. 

Leader-ryhmät ovat maaseudun kehit-
tämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana 
alueen asukkaat ja aluetta kehittävät 
yhteisöt, kuten järjestöjä, yrityksiä ja 
alueen kunnat. Leader-ryhmiä on kaikilla 
Suomen maaseutualueilla. Leader-ra-
hoituksen piirissä on yhteensä runsaat 
2,5 miljoonaa maaseutuasukasta.
Lisätietoja

LUUMÄEN KUNNAN KESKUSTELU- 
TILAISUUDET MAALISKUUSSA
Luumäen kunta järjestää kaksi avointa 
yleisötilaisuutta maaliskuun aikana. 

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-energia-avustus-2023/
https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-energia-avustus-2023/
http://www.leadersuomi.fi
http://www.leadersuomi.fi
https://www.leadersuomi.fi/fi/223-miljoonaa-euroa-maaseudun-paikalliseen-kehittamiseen-mmm-hyvaksyi-leader-ryhmat-kaudelle-2023-2027/?fbclid=IwAR1VVyZN52IwDCiV0k4wWimjXR3LUZRo4Hdeuen0sgzW0O65jzVlN6OEcWY 
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Ensimmäinen järjestetään Joukolassa 
keskiviikkona 8.3. klo 17.00 alkaen  ja  
se käsittelee Tuulivoimahanketta. Toi-
nen tapahtumista on Eduskuntavaalipa-
neeli  ja se järjestetään Taavettihallissa 
tiistaina 14.3. klo 17.00, paneeli klo 18 
alkaen.

KYLÄTURVALLISUUSSEMINAARI 
Häiriötilanteisiin varautuminen, aktii-
vinen toiminta ja yhteisöllisyys tukevat 
kansalaisten henkistä kriisinkestä-
vyyttä. Turvallisuuden tunne on osa 
hyvinvointia ja osallisuuden ja yhtei-
söllisyyden merkitys korostuu kriisi- ja 
häiriötilanteissa. Paikalliset yhteisöt 
ovat lähellä ihmistä ja niiden tunnista-
minen ja tunnustaminen turvallisuustoi-
mijoina osana kokonaisturvallisuuden 
yhteistoimintamallia on tärkeätä yhteis-
kunnan resilienssin, yhdenvertaisuuden 
ja huoltovarmuuden näkökulmilta.

Kenelle turvallisuus kuuluu? Mikä on 
turvallisuuden rooli hyvinvointialueiden 

toiminnassa? Miten ketju saadaan 
ehjäksi perille asti? Onko oikea kysymys 
mistä resurssit vaiko mikä on tekemät-
tömyyden kustannus?

Mm. näistä aiheista keskustellaan 
Suomen Kylien järjestämässä turval-
lisuusseminaarissa. Tilaisuus toteute-
taan 1.3.2023 klo 9:00-11:30 Kuntata-
lolla (Toinen linja 14, 00530 Helsinki). 
Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua 
paikan päällä sekä KuntaTV:n Live-lähe-
tyksen kautta. Tilaisuuteen voi ilmoit-
tautua mukaan tämän linkin kautta.
 
SUOMEN KYLÄT ETSII KYLÄKEHITTÄJIÄ 
JAOSTOIHINSA 
Suomen kylät etsii vaikuttajia kortte-
lijaostoon, kansainvälisyysjaostoon ja 
turvallisuusjaostoonsa!

Tarjolla on vaikuttamisen ja verkostoi-
tumisen paikkoja kylä- ja Leader-toi-
mijoille, maaseutukehittäjille, kyläyh-
distysaktiiveille ja muille teemoista 

kiinnostuneille. Jos olet kiinnostunut 
kyläkehittämisestä niin hae mukaan 
1.3. klo 21 mennessä! 

Jaostoihin toivotaan hakijoita eri 
alueilta, ikäryhmistä, sukupuolista ja 
erilaisilla taustoilla. Päätökset uusista 
jaostoista ja niiden kokoonpanoista 
tehdään to 16.3. Suomen Kylät ry:n 
hallituksen kokouksessa. 
Lisätietoja jaostoista sekä hakulomake

KAAKONKULMAN KARKELOT
Suomen Kansainvälisen Senioritanssin 
Liitto järjestää 26.4. Lappeenrannan 
urheilutalolla, Pohjolankatu 29, 53100, 
Kaakonkulman karkelot -senioritans-
sitapahtuman, jonne ovat tervetul-
leita kaikki kiinnostuneet harrastajat ja 
vasta-alkajat. Ilmoittautuminen viimeis-
tään 12.4. mennessä.  
Lisätietoja

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=shZ94cWTWk2FXeO6NmCU4wo5lhNtyJNKh9wxV818-WxUODFXOU5EMkgwU0hHU1haM0RHTlNIQlFUWi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=shZ94cWTWk2FXeO6NmCU4wo5lhNtyJNKh9wxV818-WxUODFXOU5EMkgwU0hHU1haM0RHTlNIQlFUWi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=shZ94cWTWk2FXeO6NmCU4y5ScuJJYXpNqqq0ip08tNlUMk5QTEJETUtRUzRKQlZDNzBKV0I2VTlNUy4u
https://drive.google.com/file/d/1OFgRdPn4Z3AIcI9GNkOrugKqWRkw35E8/view?usp=share_link
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TOUKOKUUSSA KYLÄPYÖRÄILLÄÄN 
IMATRALLA
Imatran Kyläpyöräily järjestetään valta-
kunnallisen pyöräilyviikon lauantaina 
13.5. klo 10-15.

Kyläpyöräilyssä kannustetaan ihmisiä 
tutustumaan lähialueeseensa pyöräilyn 
lomassa, vierailemalla erilaisissa, ainut-
laatuisissa kohteissa. 

Oman pyöräilykohteensa voi ilmoittaa  
tapahtumaan mukaan oli sitten 
kyseessä yhdistys, yritys tai yksityinen 
toimija. Kohteen voi ilmoittaa mukaan 
verkkosivujen kautta. Katso jo mukana 
olevat kohteet 👇

Imatran kyläpyöräilyn pääjärjestäjänä 
toimii EKLU, yhdessä Imatran kaupunki 
ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Kyläpyöräily on osa EKLU:n 
Kulttuuriympäristöä liikunnan keinoin 
-hanketta.
 

Kyläpyöräilykysymyksissä ota 
yhteyttä: 
Karoliina Ahtiainen, EKLU:n terveyslii-
kunnan kehittäjä, karoliina.ahtiainen@
eklu.fi, p. 050 3019017
    
DIGIPAJAT ETELÄ-KARJALASSA
Etelä-Karjalan kylien DigiTie-hankkeen 
yhtenä tavoitteena on lisätä kylien digi-
osaamista maakunnassa. Digitalisaatio 
ulottuu lähes jokaiselle elämän alueelle 
ja tietotekniset taidot ovat jo kansa-
laistaitoja, joita ilman on vaikea toimia 
yhteiskunnassa.  Tämän vuoksi Etelä-Kar-
jalan kylät ry tiedottaa saatavilla 
olevista ja saavutettavista digikoulutuk-
sista ja opastuksissa koko Etelä-Karjalan 
alueella ja kannustaa kaikkia jäseniään 
osallistumaan saatavilla olevaan koulu-
tukseen ja hankkimaan toimintakykyä 
niin itselle kuin kyläyhteisölleenkin.  

Rautjärvi
Rautjärven kirjastolla, Asemankirjasto, 
Mikonkatu 4 B 30, 56610 Rautjärvi, 
saatavilla maksutta apua ja neuvoja 

digilaitteiden käyttöön 15.3. klo 15-17 
opettaja Pasi Viinasen johdolla. Ei vaadi 
ennakkoilmoittautumista.
Lisätietoja ja muut ajankohdat

Imatra
Imatran kaupunginkirjastolla, Kulttuu-
ritalo Virrassa, Virastokatu 1, 55120 
Imatra, tarjolla maksutonta digiopas-
tusta tiistaisin klo 12.00-13.30 touko-
kuun loppuun asti. Paikalla Virta-opiston 
tietotekniikan opettaja. Osallistuminen 
ei vaadi ilmoittautumista.
Lisätietoja

Ruokolahti
STEP-koulutus Ruokolahti, järjestää 
maaliskuussa maksuttoman Digitaitoja 
seniori-ikäisille -koulutuksen Ruoko-
lahden kampuksella, Opistontie 21, 
56100 Ruokolahti. Koulutusjakso alkaa 
tiistaina 7.3. ja  loppuu torstaina 23.3. 
Koulutuksen ajankohdat ovat  7.-9.3., 
14.-16.3. ja 21.-23.3.2023, klo 9-15. 
Koulutuksessa perehdytään digitai-
toihin rauhallisessa tahdissa perusteista 

https://www.eklu.fi/…/kulttuuriymparistoa…/kylapyoraily/
mailto:karoliina.ahtiainen@eklu.fi
mailto:karoliina.ahtiainen@eklu.fi
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/63ca79cfd35a6b3eaf2c91f6 
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/63982c7e07d5915a1121efe6 
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alkaen. Harjaannut käyttämään tieto-
konetta ja älypuhelinta päivittäisten 
asioiden hoitamisessa. Koulutuspäivien 
aikana tutustuttaan:

- laitteen käyttöön
- internetiin
- sähköisiin palveluihin
- sosiaaliseen mediaan
- tiedonhakuun
- tiedonhallintaan

Kurssilla on varattu paljon aikaa osallis-
tujia henkilökohtaisesti kiinnostavien 
digitaitojen harjoittelemiseen ja opette-
luun. 
 
Koulutus toteutetaan kolmessa 
jaksossa. Kukin jakso on pituudel-
taan kolme päivää. Opettajana on DI 
Arto Kojo. Opetuspäiviin kuuluu lisäksi 
maksuton lounas. Koulutuksen aikana 
on mahdollista majoittua kampuksel-
lamme. Majoitus on maksullinen.

Ilmoittautuminen 28.2.2023 mennessä.

Lisätietoja:
Maarit Viljakainen,  
koulutuskoordinaattori
maarit.viljakainen@step.fi 
p. 050 300 2099 (klo 8-15)
Lisätietoja koulutuksesta

TALO MAALTA
MTK:n Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt 
hyötykäyttöön -hankkeessa luotu Talo 
maalta -palvelu julkaistaan huhtikuussa. 
Sivuston etusivu on nyt kuitenkin jo 
avattu, joten palveluun pääsee hieman 
kurkistamaan. Talo maalta on ilmainen 
palvelu, joka yhdistää maaseudulla 
tyhjillään olevat kiinteistöt ja maalle-
muutosta haaveilevat ihmiset.
Talo maalta -verkkosivut 

TURPAKÄRÄJÄT TULEE - OLETKO 
VALMIS?
Mitämitä!? Etelä-Karjalan kylien Oiva 
Osallisuus Etelä-Karjalassa -hankkeen 
oma podcast Turpakäräjät julkaistaan 
viikolla 9 eli ihan kohta! Korvat todel-
lakin hörölle! 

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-

mailto:maarit.viljakainen@step.fi
https://tapahtumat.ekarjala.fi/fi-FI/page/63c148b8e4321b648a9e0e69 
https://talomaalta.fi
mailto:johanna.niilivuo%40suomenkylat.fi?subject=
mailto:johanna.niilivuo%40suomenkylat.fi?subject=
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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.

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. 

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

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.

SUOMEN KYLIEN UUTISKIRJE
Suomen Kylien uutiskirjeeseen

KAAKONKANTRI
Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutu-
hankkeisiin KaakonKantrin kotisivuilta
tai lue viimeisin uutiskirje tästä

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
https://uutiskirje.suomenkylat.fi/a/s/60195044-c11166e82785d8aee0916a9f3d993c42/1453608
http://www.kaakonkantri.fi/
http://leaderlnsi-saimaary.createsend.com/t/ViewEmailArchive/i/714035D8660A17982540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/

