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2020
Uusi vuosi ja -vuosikymmen on täällä.
Etelä-Karjalan Kylille se tarkoittaa
toiminnan uudistamista mm. uuden
hankkeen myötä. Tavoitteena on auttaa
kylät vuoteen 2020, nykyaikaisten
toimintatapojen ja väistämättä uudistuvien teknologioiden myötä. Vuosi 2020
on aika, josta jo monissa kulttimaineeseen nouseissa tieteiskirjoissa ja -elokuvissa on kehitelty hurjia visioita, mutta
jälleen todellisuus taitaa olla tarua
ihmeellisempää. Kehitys kehittyy ja niin
myös meidän on mentävä eteenpäin.
Tulemme tiedottamaan hankkeesta lisää,
kun aloituksen aika koittaa. Mukavaa
vuoden alkua!

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

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.

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

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

ETELÄ-KARJALAN LIITON UUSI TAPAHTUMAKALENTERI
Maakunnan uusi tapahtumakalenteri
on otettu käyttöön osoitteessa tapahtumat.ekarjala.fi. Kalenteri on kaikille
avoin, joten kuka tahansa tapahtumanjärjestäjä voi syöttää sinne oman

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.
Tuemme sinua, idean omistajaa, järjestämällä REIMA-hankkeessa valmentavia, maksuttomia valmennuspaketteja
ideasi kaupallistamiseksi. Vielä keväällä
2020 tarjoamme valmennuspäivän
neljään eri teemaan. Tutustu tarkempiin
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sisältöihin ja ajankohtiin linkissä www.
edusampo.fi/reima
Jos olette pienellä porukalla kiinnostuneet omasta valmennuksesta, olkaa
yhteydessä niin sovitaan juuri teille
sopiva aika ja paikka.
Lisätietoja:
maarit.lehtonen@edusampo.fi
KEKÄLENIEMEN KYLÄYHDISTYKSEN
UUSI LOGO
Kekäleniemen kyläyhdistys on yhteistyössä Etelä-Karjalan Kylät ry:n kanssa
toteuttanut logouudistuksen. Uusi
logo on nimeltään ”Maito laiturilla” ja
tuo Kekäleniemen maisemasta tutun
maitolaiturin pelkistetysti maitokannuineen esille. Logo suunniteltiin luomaan
helposti tunnistettava ja aikaa kestävä
visuaalinen ilme sosiaaliseen mediaan
ja muuhun kyläyhdistyksen viestintään.
Kekäleniemen kyläyhdistys ry on vuonna
2013 rekisteröity yhdistys Rautjärvellä.

Yhdistyksen alkuvaiheista asti logon
tarve oli kypsynyt hallituksessa, mutta
sen suunnitteluun ei löytynyt osaamista
tai aikaa. - Kyläyhdistys bongasi Kyläkirjeestä tarjouksen graafisen suunnittelun
palveluista ja suunnittelutyö lähti käyntiin, Jenni Rautio Kekäleniemen kyläyhdistyksestä kertoo. Logon keskeinen
elementti, kylän maamerkki Maitolaituri, oli ollut aina vahvana jäsenten
ajatuksissa ja vahvistui leimaavaksi ja
erottuvaksi tekijäksi aina toteutukseen
saakka.

Suunnittelutyö toteutettiin vuorovaikutteisesti kyläyhdistyksen kanssa visuaaliset tarpeet huomioiden ja identiteetti edellä. - Ammattilaista kannattaa
käyttää, sillä siten tulee huomioitua
kaikki logon käyttöön liittyvät asiat,

Rautio summaa. - Olemme erittäin
tyytyväisiä saamaamme palveluun ja
logoon, hän jatkaa.
Logo julkaistaan nyt ensimmäistä
kertaa. Se ilmentää kyläyhdistyksen
toiminta-alueen menneitä aikoja, kun
agraarikulttuuri oli vahva, sekä kuvastaa
maitolaiturin ja -tonkan avulla kylän
kauniiseen maaseutuun perustuvaa
viehätystä.
LEADER-LÄNSI SAIMAA TIEDOTTAA
Yhdistys: työllistä nuori tai toteuta
yhdistyksen pieniä investointeja
Leader Länsi-Saimaan alueella (Lpr
maaseutualueet, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari) toimivat yhdistykset
voivat hakea tukea nuoren työllistämiseen tai alle 10 000 euron investointiin.
Haku loppuu 31.1.2020!
Työllistä nuori -hankkeessa yhdistys
voi palkata 1-2 nuorta töihin kahdeksi
viikoksi. 15-20-vuotiaan nuoren työllis-
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tämiseen yhdistys saa 600 euroa. Tuki
on 80 % eli yhdistyksen omarahoitusosuus on 120 €. Yhdistyksille annetaan
koulutusta työnantajavelvollisuuksista
ja palkanlaskennasta ja työllistyvät
nuoret saavat tietoa työelämän säännöistä.
Tehotonnit II-hankkeessa yhdistys voi
hakea tukea pieniin yleishyödyllisiin
investointeihin, joiden kustannusarvio
on 1 000-10 000 euroa. Investointi voi
parantaa alueen harrastusmahdollisuuksia, ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia, kunnostaa yhteisessä käytössä
olevia tiloja tai parantaa niiden turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista tai
remontointia. Tukea saa 50 % ja osan
omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä.
Lue tarkemmin Leader Länsi-Saimaan
nettisivuilta tai kysy Tiinalta (tiina.sirp-

piniemi@leaderlansisaimaa.fi tai 045
135 2804).
Kestävästi 2020-luvulle -koulutusillat
Miten järjestää kestävä ja vastuullinen
tapahtuma? Millaisin välinein ja ainein
voin siivota ympäristöystävällisesti?
Entä miten tehdä helppoja kasvisruokia?
Ympäristöystävällinen siivous ja tekstiilien kierrätys
Keskiviikkona 15.01.2020 klo 17 Marttojen opetuskeittiö (Valtakatu 45, Lpr),
kouluttaja Minna Paajanen, Kestävästi
Kaakossa -hanke.
Saijan Vegeilta
Keskiviikkona 5.2.2020 klo 17 Leader
Länsi-Saimaan toimisto (Raatimiehenkatu 18, Lappeenranta). Vegeopastajana
Saija Räty.
Tapahtumien järjestäminen kestävästi
Keskiviikkona 12.02.2020 klo 17 Marttojen opetuskeittiö (Valtakatu 45,

Lappeenranta).
Koulutusillat ovat ilmaisia ja kaikki
asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Tiina
Sirppiniemi, Leader Länsi-Saimaa ry
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
ARJEN OLOHUONE IMATRA JA
LAPPEENRANTA
Arjen olohuone pitää jälleen tammikuussa sisällään paljon hyödyllistä
sisältöä. Imatralla Iso-Apu palvelukeskuskessa, Esterinkatu 10, Tietotalo, tarjolla mm. toimintatuokioita,
neuvontaa kuulolaitteiden käytöstä,
digiohjausta,
sekä
terveyskioski.
Lappeenrannassa tilaisuuksia on tarjolla
niin Iso-Avussa, Sampossa kuin myös
Savonkadun kerhohuoneella. Ohjelmistoissa mm. digiohjausta, tietoiskuja, käsityökahvila, jumppaa ja paljon
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muuta. Katso tarkemmat ohjelmat ja
aikataulut alta!
Imatran aikataulut
Iso-Apu
Lappeenrannan aikataulut
Sampo
Iso-Apu
Savonkadun kerho
DIGI KUULUU KAIKILLE MAKSUTON
KOULUTUS
Jaakkiman seurakuntaopisto Ruokolahdella järjestää kevään kestävän ilmaisen
digitaitojen
opintokokonaisuuden.
Kurssit jatkuvat tammikuusta toukokuulle ja 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 kiinnos-

tuksen 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.
Opetustilaisuudet järjestetään Seurakuntaopisto Jaakkiman kampuksella,
Opistontie 21, 56100 Ruokolahti.
Lisätietoja
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 toimin-

nasta. 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
”salasana hukassa” -linkkiä, joka löytyy
kirjautumissivun alareunasta. Tällöin
järjestelmä lähettää uuden salasanan.
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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)taipalsaari.fi
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

