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POIKKEUSTILANNE
Suomen koronaepidemia näkyy koko-
naisvaltaisesti maaliskuun Kyläkirjeessä. 
Vaikka tilanne elää koko ajan, olemme 
pyrkineet kokoamaan ajantasaisen 
ja asiapainotteisen Kyläkirjeen autta-
maan tilanteessa luovimista. Pyritään 
sopeutumaan tilanteeseen ja tehdään 
kaikki parhaamme! Etelä-Karjalan kylät 
ry kehottaa kaikkia jäseniään noudat-
tamaan hallituksen ohjeistusta tässä 
poikkeuksellisessa tilanteessa ja rajoit-
tamaan turhia sosiaalisia kontakteja, 
olemme tässä kaikki yhdessä ja kaikkien 
panoksella on merkitystä. 

SUOMEN KYLÄT RY:N TIEDOTE 
20.3.2020
Suomen Kylät ry peruu fyysistä läsnä-
oloa edellyttävät kevään 2020 tapah-
tumat toukokuun loppuun saakka 
koronavirustartuntavaaran vuoksi. 
Kevätkauden kokoukset siirretään 
mahdollisuuksien mukaan pidettä-
väksi verkkokokouksina. Suomen 

Kylien kevätkokouksen pitäminen Hotel 
Arthurissa 27.4. on peruttu ja tilaisuus 
järjestettäneen näillä näkymin etäko-
kouksena. Kylätoiminnan koulutus- ja 
neuvottelupäivät 13.-14.5. Tampereella 
perutaan ja tapahtuma toteutettaneen 
soveltuvilta osin etänä.

Avoimet Kylät -tapahtuman järjestelyjä 
jatketaan nykytiedon mukaan normaa-
listi ja tilannetta arvioidaan jatkuvasti. 
Suomen Kylät tiedottaa Avoimet Kylät 
-tapahtuman järjestämiseen liittyvistä 
asioista, kun tiedetään kesäkuun tapah-
tumien tilanne.

Suomen Kylät ry seuraa aktiivisesti 
koronavirustilanteen kehittymistä 
sekä toimii omalta osaltaan viruksen 
leviämistä ehkäisevästi. Noudatamme 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) ja valtioneuvoston ohjeita. THL:n 
mukaan paras tapa ehkäistä koronavi-
rustartuntoja on hyvä käsihygienia. Pese 
kädet huolellisesti vedellä ja saippualla. 

Myös käsihuuhdetta voi käyttää. Vältä 
tarpeetonta kasvojen alueen kosketta-
mista.  Uusi koronavirus tarttuu tämän-
hetkisen tiedon mukaan tehokkaimmin 
pisaratartuntana, kun sairastunut yskii 
tai aivastaa.

Suomen Kylät ry vetoaa kaikkiin paikal-
listoimijoihin, että yhteisöinä ja yksi-
löinä pitäisimme huolta erityisesti ikäih-
misten hyvinvoinnista ja terveydestä 
kriisin aikana. Voimme itse kukin tarjota 
heille vapaaehtoista asiointiapua mm. 
kaupassa ja apteekissa käymiseen, mikä 
osaltaan vähentää riskiryhmien liik-
kumisen tarvetta ja altistumisvaaraa. 
Muistamme heitä avustaessamme 
luonnollisesti myös suosituksen pitää 
huolta turvaetäisyyksistä.

Suomen Kylät ry
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EKSOTEN JA ETELÄ-KARJALAN 
PELASTUSLAITOKSEN TIEDOTE 
KOTONA-ASUMISEN TURVALLISUUS-
TOIMINNAN (KAT) JATKUMISESTA 
KEVÄÄN AIKANA
Hei!
Niin kuin kaikki olemme huomanneet, 
että yhteiskunnassa elämme varsin 
poikkeuksellisia aikoja! Kun aloitimme 
KAT-hanketta, puhuimme tämän päivän 
tilanteesta erittäin poikkeuksellisena, 
mutta hyvin epätodennäköisenä. Yksi 
vahva asia tässä on se, että me olemme 
yhtenäinen, järjestäytynyt ja vahva 
yhteiskunta. Me tunnemme toisemme 
niin järjestöissä, kuin viranomaisken-
tässä toimivat. Olemme yhdessä pohti-
neet asioita sekä harjoitelleet! Tässä 
hetkessä tietysti organisaatioiden 
toimintaa ohjataan suoraviivaisemmin 
valtiovallan toimesta. Se ei muuta 
kuitenkaan sitä tosiasiaa, että olemme 
niitä samoja tuttuja yhteistyökumppa-
neita edelleen. 

KAT-toimintaa ei valitettavasti voi 
juuri nyt toteuttaa fyysisesti yhdessä 
toimien, mutta toivomme, että teiltä 
tulisi vahva viesti paikallisjärjestöille, 
että olisivat yhteydessä oman kuntansa 
viranhaltijoihin. Tulokulmalla, miten 
voimme auttaa? Osa on varmaan näin 
toiminutkin. Teillä järjestöjen edustajilla 
on tietoa erityisesti sellaisista henki-
löistä, joilla ei ole välttämättä läheisiä 
tai asustelevat kauempaa. Tilanne 
on tällä hetkellä isoja kysymysmerk-
kejä täynnä? Kaikkiin ei ole nyt antaa 
vastauksia. Jakaisitteko vetoomusta 
eteenpäin paikallisyhdistyksissä. Yksi 
asia on varma, tästä tilanteesta selvi-
tään-YHDESSÄ! Muistakaa säästellä 
voimia! Olemme lähteneet maratonille, 
jonka maalia ei vielä tiedetä!

Varmemmin meidät saavuttaa KAT- 
asioissa sähköpostilla:
kristiina.kapulainen@eksote.fi
vesa.kultanen@ekpelastuslaitos.fi
heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi

YHDISTYSTEN VUOSIKOKOUKSET 
POIKKEUSTILAN AIKANA -WEBINAARI
Perjantaina 27.3. klo 10-11 Siviksen ja 
Sosten yhdessä järjestämässä webi-
naarissa Sosten lakimies Patrik Metsä-
tähti kertoo, millaisia toimintavaihtoeh-
toja yhdistysten hallituksilla on ja mitä 
niiden tulisi yhdistyslaista huomioida 
tehdessään päätöksiä kevään yhdis-
tyksen kokouksen järjestämisestä koro-
naviruspandemian aiheuttaman poikke-
ustilan aikana.

Webinaarissa käsittellään myös, 
millaisia toimia etäosallistumisen 
mahdollistaminen yhdistyksen vuosiko-
kouksissa vaatii. Ilmoittaudu mukaan 
25.3. mennessä!
Webinaarin verkkosivulle

Lisätietoja:
Opintokeskus Sivis: Annika Tahvanai-
nen-Jaatinen,  annika.tahvanainen-jaa-
tinen@ok-sivis.fi
SOSTE: Patrik Metsätähti, patrik.metsa-
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tahti@soste.fi

TIEDOTE: SUOMEN KYLÄT RY SIIRTYY 
ETÄTEKNIIKKAAN
Suomen Kylät ry seuraa aktiivisesti 
koronavirustilanteen kehittymistä 
ja vastaa omalta osaltaan viruksen 
leviämisen ehkäisemiseen Suomessa. 
Noudatamme Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen (THL) ohjeita. Isot tilai-
suudet perutaan toukokuun loppuun 
asti valtioneuvoston suosituksen 
mukaisesti. Suosittelemme paikalliske-
hittäjille ja Leader-ryhmille, että myös 
pienemmät tapahtumat ja koulutukset 
joko siirretään ja perutaan tai järjeste-
tään mahdollisuuksien mukaan etäyh-
teyksiä hyödyntäen. THL suosittaa 
välttämään tarpeettomia sosiaalisia 
kontakteja ja esimerkiksi matkustusta 
myös kotimaassa. Ajantasaiset tiedot 
tapahtumien tilanteesta saa paikallisyh-
distyksistä.

Suomen Kylät ry on siirtänyt seminaa-

reja myöhemmäksi, työntekijät tekevät 
etätöitä ja kokoukset pidetään toistai-
seksi etäkokouksina. Suomen Kylät ottaa 
laajasti käyttöön etäkokoustekniikkaa, 
jonka osaamisesta on hyötyä myös tule-
vaisuudessa esimerkiksi ilmastonmuu-
toksen ehkäisyssä ja maaseudun moni-
paikkaisuuden edistämisessä. Suomen 
Kylät ry pyrkii parhaansa mukaan myös 
neuvomaan ja auttamaan paikallisia 
kylätoimijoita etätekniikan käyttöön-
otossa.

Yhdistysten vuosikokouksia joudutaan 
siirtämään
Moni yhdistys pohtii parhaillaan mitä 
tehdään sääntömääräisten vuosikoko-
usten kanssa. Yleinen ohje yhdistyk-
sille on, että niiden tulee noudattaa 
yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. 
Pandemian hillitsemiseen kohdis-
tuvat viranomaistoimet menevät 
monen muun asian edelle. Yhdistyk-
sissä voidaan melko turvallisesti lähteä 
siitä, että yhdistyslaki ja yhdistysten 

omat säännöt ovat toissijaisia joukko-
kokoontumisten kieltoihin ja suosituk-
siin nähden. Suurimmalla osalla yhdis-
tyksistä ei ole säännöissä mainintaa 
etävuosikokouksen mahdollisuudesta. 
Suomen Kylien lakimies Tommi Siro 
kertoo, että vuosikokous kannattaa 
aluksi siirtää myöhemmäksi sääntöjen 
sallimissa rajoissa.

—Mikäli koronaviruksen aiheuttama 
tilanne jatkuu ja vuosikokouksen pitä-
minen ei yksinkertaisesti ole mahdol-
lista, sitä lykätään ja pidetään heti kun 
se on mahdollista järjestää, kuvailee 
Siro.

Lakimiehen vinkkinä on myös, että sään-
töihin kannattaa seuraavan sääntömuu-
toksen yhteydessä kirjata etäosallistu-
misen mahdollisuus vuosikokouksessa. 
Näin voidaan varautua ennalta vastaa-
viin tilanteisiin myös tulevaisuudessa.
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Huomioidaan ikäihmiset ja muut avun-
tarpeessa olevat
Paikallisyhteisöissä voimme miettiä 
miten toimimme, ettei kukaan jäisi 
yksin pelkojensa ja epävarmuutensa 
kanssa uudessa tilanteessa. Positiivi-
suus ja toivon ylläpitäminen on tärkeää. 
Voimme muistuttaa naapuriavun tärke-
ydestä erityisesti viestinnällisin keinoin. 
Kyläyhdistys voi esimerkiksi kehottaa 
olemaan naapuruston ikäihmisiin yhtey-
dessä puhelimitse. Kyläyhdistys voi 
tarjota apua esimerkiksi kaupassa käyn-
tiin noudattaen samalla viranomaisten 
ohjeita. Pidetään huolta itsestämme ja 
toisistamme.

THL:n mukaan paras tapa ehkäistä 
koronavirustartuntoja on hyvä käsihy-
gienia. Pese kädet huolellisesti vedellä 
ja saippualla. Myös käsihuuhdetta voi 
käyttää. Vältä tarpeetonta kasvojen 
alueen koskettamista.  Uusi koronavirus 
tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, 
kun sairastunut yskii tai aivastaa. 

Terveyskylän koronabotti auttaa arvi-
oimaan tartunnan todennäköisyyttä. 
Koronabotin löydät osoitteesta www.
terveyskyla.fi. Terveyskylä on sairaan-
hoidon asiantuntijoiden kehittämä ja 
ylläpitämä verkkopalvelu.

Terveisin Suomen Kylät tiimi
www.suomenkylat.fi

SAVITAIPALEEN OSALLISUUSILTA ON 
PERUTTU
Aiemmin ilmoitettu ja aikataulultaan 
jo kertaalleen muutettu Savitaipa-
leen osallisuusilta on peruttu koronan 
aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. 
 
RAUTJÄRVEN ASEMANSEUDUN  
KYLÄMESSUT SYKSYLLE
Asemanseudun kyläyhdistys tiedottaa 
siirtävänsä kesän perinteiset kylä-
messunsa koronan vuoksi alustavasti 
elokuun viimeiselle lauantaille 29.8. 

VUODEN KYLÄ, KYLÄTOIMINNAN 
TIENNÄYTTÄJÄN JA MAASEUTU- 
TOIMIJAN HAKU
Etelä-Karjalan Vuoden Kylä -tittelin haku 
on vielä voimassa. Valinnalla halutaan 
lisätä kylätoiminnan näkyvyyttä ja tuoda 
esiin kylien monipuolista toimintaa. Valin-
nassa painotetaan kylätoiminnan pitkä-
jänteisyyttä, luovaa toimintaa ja tulevai-
suuteen katsomista. Huomio keskittyy 
erityisesti kylän kehittämiseen laaja-alai-
sesti ja mm. suhteisiin kotikuntaan, lähi-
palveluihin, tiedottamiseen, yhteistyöhön 
ja elinkeinojen edistämiseen. 

Kylätoiminnan tiennäyttäjän valinnassa 
keskiössä ovat pitkäaikaiset toimijat, 
jotka panoksellaan ovat olleet kehit-
tämässä valtakunnallista tai paikallista 
kylätoimintaa ja ovat erityisen ansioitu-
neita henkilöitä. 

Maaseututoimijan valinnassa tarkastel-
laan henkilön hyviä tuloksia sekä innos-
tavuutta ja innovatiivisuutta, eikä valin-
taan vaikuta toiminta-ajan pituus tai 

http://www.terveyskyla.fi
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senioriteetti. Vuoden maaseututoimija 
voi olla myös muu taho, joka toiminnal-
laan 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

AVOIMET KYLÄT -PÄIVÄ
Näillä näkymin tänäkin kesänä järjes-
tettävä perinteinen Avoimet kylät –
päivä 13.6. on myös Kyläkauppapäivä. 
Etelä-Karjalan kylät ry toivoisi, että 
kyläyhdistykset ja oman kylän/kort-
telin kauppa järjestäisikin tapahtuman 
yhdessä. 

ETELÄ-KARJALAN LIITON YLLÄPITÄ-
MÄ UUSI TAPAHTUMAKALENTERI
Maakunnan uusi tapahtumakalenteri 
on otettu käyttöön osoitteessa tapah-

tumat.ekarjala.fi. Kalenteri on kaikille 
avoin, joten kuka tahansa tapahtu-
manjärjestäjä voi syöttää sinne oman 
tapahtumansa tiedot. Kalenterissa on 
omat kategoriansa esimerkiksi kyläta-
pahtumille ja talkoille. Kalenterin ohjei-
siin voit tutustua osoitteessa ekarjala.fi/
liitto/tapahtumakalenteriohje. Samalle 
sivulle tulee lähiaikoina tietoa myös 
kalenterin koulutuksista, joita pidetään 
helmi-maaliskuussa.

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 suunnittelu-
kokonaisuuksiin. Tilaukset joko sähkö-
postitse tai puhelimitse Simo Siirilä p. 
0400 265 795, ekkylat.toimisto@gmail.
com
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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 KOTI-
SIVUT
Saitan alustalla olevien kotisivujenne 
ongelmatilanteissa laittakaa ilmoitus 
osoitteeseen: kirjaamo(a)ekarjala.fi 
ja saatte apua vastausviestillä. Mikäli 
salasananne on unohtunut, käyttäkää 
”salasana hukassa” -linkkiä, joka löytyy 
kirjautumissivun alareunasta. Tällöin 
järjestelmä lähettää uuden salasanan.

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(at)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.

YHDISTYSINFON UUTISKIRJE
Yhdistysinfon uutiskirjeeseen

SYTYN UUTISKIRJE
Suomen Kylätoiminnan uutiskirjeeseen

KAAKONKANTRI
Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutu-
hankkeisiin KaakonKantrin kotisivuilta
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