
Puhelin ja sähköpostineuvonta ovat mak-

sutonta ja neuvonnasta paikan päällä 

veloitetaan normaali kyläavustajataksa 10 

€/tunti (minimilaskutus 2 tuntia) sekä 

neuvojan matkakulut. Janin toiminta-

alueena on koko Etelä-Karjalan maakunta. 

Ongelmatilanteissa tavoitat avustajamme 

arkisin klo 9:00 – 12:00. Yhteystiedot: Jani 

Valtonen, 040 487 1063, ekky-

lat15@gmail.com 

 

 

NUORTEN KYVYT KÄYTTÖÖN -HANKE 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-

kuksen (STEA) rahoittaman Nuorten ky-

vyt käyttöön -hankkeen tavoitteena on 

tarjota vaikeasti työllistyville, ilman tutkin-

toa oleville alle 30 -vuotiaille nuorille 

mahdollisuus lisätä työelämän valmiuksia, 

löytää pontta koulutukseen hakeutumi-

seen sekä tutustua yhdistyskentän monia-

laiseen toimintaan sijoittamalla heitä kol-

mannen sektorin tarjoamille työmarkki-

noille. Etelä-Karjalan Kylät sai STEA:n Paik-

ka auki -ohjelmasta rahoituksen yhden 

vaikeasti työllistyvän nuoren työllistämi-

seen vuodeksi kerrallaan. Laajemman 

esittelyn hankkeesta voi lukea tämän lin-

kin takaa.  

 

 

KEHITTÄMISTOIMINTA 

Vuonna 2017 panostetaan yhdistyksen 

toiminnan kehittämiseen mm. suunnitte-

lemalla uusia malleja ja toiminnan lisää-

mistä toteutettavia hankkeita. Yhdistys 

lisää omia kylille tarjottavia palveluita.  

OSAAVA JA OSALLISTUVA TEKIJÄ 

Osaava ja osallistuva tekijä on Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR) rahoittama kaksi-

vuotinen hanke (1.4.2016 - 31.3.2018), 

jossa järjestetään kolmannen sektorin 

yhdistyksille sekä maaseudun mikroyrityk-

sille koulutusta ja opastusta työnantajana 

toimimisesta. Maaseudun ja taajamien 

työllisyyttä lisätään tarjoamalla mm. kou-

lutettujen uusien työnantajien välityksellä 

pitkäaikaistyöttömille ja maaseudun 

työttömille maahanmuuttajille tukityöllis-

tettyä työtä tai työkokeilua sekä henkilö-

kohtaisia tehostettuja reittejä kohti avoi-

mia työmarkkinoita tai koulutusta. Koulu-

tuksen aiheena on yhdistystoiminta ja sen 

aktivointi, yhdistys työllistäjänä, ympäris-

töhankkeiden käynnistäminen ja toteutta-

minen sekä yhdistyksen ympäristösopi-

muksen tekeminen. Yhteistyössä Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa 

kumppanuutena kokeillaan keskitettyä 

palvelutuotantoa 3–4 kyläalueella 

(alueellinen palvelukeskus -

kokeilu). Hankkeeseen pääsee tutustu-

maan tarkemmin tämän linkin kautta.  

 

 

KYLIEN HELPDESK 

Etelä-Karjalan Kylien oma kyläavustaja 

tarjoaa apua atk- ja koneongelmissa. Kylä-

avustajamme Jani Valtonen antaa puhe-

linneuvontaa ja tulee tarvittaessa myös 

paikan päälle ratkaisemaan ongelmanne. 

ETELÄ-KARJALAN KYLÄT AJAA KYLIEN 

ETUJA 

Etelä-Karjalan Kylät on eteläkarjalaisen 

kylä– ja asukastoiminnan eduntekijä ja 

osa valtakunnallista kylätoimintajärjestel-

mää, joka muodostuu kattojärjestöstä 

(Suomen Kylätoiminta ry) ja 19 maakun-

nallisesta kylien yhteenliittymästä. Kylä-

toiminta saa vuosittain erikseen määritel-

tyä valtionapua. Lisäksi yhdistys toteuttaa 

erilaisia hankkeita.  

 

 

KESÄAIKA  

Etelä-Karjalan Kylien toimisto on auki 

normaalisti virka-aikaan kesäkuun. Heinä-

kuussa toimisto on kiinni. Työntekijöiden 

lomat: Minna Piutula 4.7 - 2.8. Maakun-

nan kylien kotisivujen ylläpito on Saitalla. 

Ongelmatilanteissa laittakaa ongelmasta 

tietoa osoitteeseen: kirjaamo@ekarjala.fi, 

niin saatte apua vastausviestillä. Mikäli 

salasananne on unohtunut, käyttäkää 

"salasana hukassa" -linkkiä, joka löytyy 

kirjautumissivun alareunasta. Tällöin jär-

jestelmä lähettää käyttäjälle automaatti-

sesti uuden salasanan. 

mailto:ekkylat15@gmail.com
mailto:ekkylat15@gmail.com
http://kylat.ekarjala.fi/ray-2/
http://kylat.ekarjala.fi/osaava-ja-osallistuva-tekija-3/
mailto:kirjaamo@ekarjala.fi


 

AVOIMET KYLÄT 

Yhdistys toimii Etelä-Karjalan Avoimet 

kylät—päivätapahtuman välittäjä– ja 

koordinointiorganisaationa. 10.6.2017 

toteutetaan Avoimet Kylät tapahtuma 25 

kylän voimin. Tapahtuman tavoitteena on 

lisätä kylien ja kylätoiminnan näkyvyyttä 

sekä tukea kylien markkinointitoimintaa.  

 

Avoimet kylät juhlistaa 100-vuotiasta 

Suomea SalpAction, Suomi100-

tapahtumapäivällä. Tavoitteena on, että 

kylät joiden alueilla sijaitsee Salpalinjan 

rakenteita, rakentaisivat tapahtuman 

Salpalinjan ympärille: Kylä ja Salpalinja 

100 vuotta sitten.  Muut kylät voivat 

käyttää tapahtuman pohjana ajatusta Kylä 

tänä päivänä tai Kylä 100 vuotta sitten. 

 

Salpa Cycling 

Vaihtoehtoisena tapana tutustua Salpalin-

jaan on myös liikkua omalla vastuulla 

polkupyörällä tai kävellä maastossa tai 

kaupunkikohteessa. Salpalinjan Oppaat 

järjestävät opastettuja kierroksia Salpalin-

jan kohteissa Rutolan alueella. Aikataulu 

julkaistaan toukokuun kyläkirjeestä.  

 

JÄSENYYS   

Jäsenkirjeen liitteenä on Etelä-Karjalan 

Kylien vuoden 2017 jäsenmaksulasku.  

Jäsenyytemme on kannattavaa erityisesti 

aikana, jolloin kylien palvelut ja lähidemo-

kratia ovat vaarassa etääntyä kauemmas 

nykyisessä kunta- ja palvelurakenneuudis-

tuksessa. Yhteisellä jäsenyydellä osoitam-

me maakunnallista ja valtakunnallista 

maaseudun tärkeyttä koko maamme toi-

minnalle.  Samalla osallistumme valtakun-

nalliseen maaseudun kehittämistoimin-

taan Suomen Kylätoiminta ry:n välityksel-

lä. Toiminnastamme löydät tietoa kotisi-

vuiltamme: http://kylat.ekarjala.fi. 

 

 

KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI  

Tapahtumakalenteri löytyy Etelä-Karjalan 

liiton maakuntaportaalista. Oman tapah-

tumanne voitte käydä lisäämässä tästä. 

Tapahtuman lisääminen vaatii ensin re-

kisteröitymisen. Etelä-Karjalan kylät ry 

löytyy nyt Facebookin ja Twitterin lisäksi 

nyt myös Instagramista nimellä ekkylat. 

Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan! 

 

 

 

VUODEN KYLÄTOIMIJOIDEN PALKITSEMI-

NEN  

Etelä-Karjalan Kylien hallitus valitsee ke-

väisin vuoden kylän, maaseututoimijan ja 

kylätoiminnan tiennäyttäjän. Tämän vuoti-

set valinnat julkistetaan 10.6.2016 klo 

12:00 Avoimet Kylät tapahtuman yhtey-

dessä Taipalsaaren kirkonkylällä, kotiseu-

tutalo Röytyssä. Valitut osallistuvat valta-

kunnalliseen Vuoden kylä- ja toimijavalin-

taan.  

 

 

KUMPPANUUS JA OSALLISUUS  

Yhdistys tekee laaja-alaista yhteistyötä 

Leader-ryhmien, maaseudun, asukastoi-

minnan sekä kehi ttämistyön parissa 

toimivien organisaatioiden kanssa, mm. 

Etelä-Karjalan liitto, kunnat, MTK, 4H, 

Martat, Kymenlaakson Kylät, EKLU, ELY TE

-palvelut, muut työllistämishankkeet, 

Eksote, Socom, seurakunnat ja yrittäjäjär-

jestöt. 

 

http://kylat.ekarjala.fi/blog/2017/01/24/avoimet-kylat-suomi100-salpaction/
http://kylat.ekarjala.fi
http://hallinta.tapahtumat.ekarjala.fi/register
https://fi-fi.facebook.com/ekkylat/
https://twitter.com/ekkylat15


TOIMIHENKILÖT JA TOIMINTA 2017 

 
Tästä linkistä pääsee tutustumaan Etelä-Karjalan Kylien 

vuoden 2017 hallitukseen.  

 

Oheisten linkkien takaa löytyy Etelä-Karjalan Kylien 

yhteystiedot:  toimisto ja helpdesk 

 

Etelä-Karjalan Kylien vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan 

pääset tutustumaan tämän linkin kautta.  

 

Etelä-Karjalan Kylien vuoden 2016 toimintakertomukseen 

pääset tutustumaan tämän linkin kautta 

 

YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET  

Jotta säilytte postituslistoillamme, niin ilmoittakaa meille 

aina yhteystiedoissanne tapahtuvista muutoksista 

yhdistyksenne puheenjohtajan/varapuheenjohtajan tai 

sihteerin muuttuessa. Ilmoittakaa sekä maaposti– että 

sähköpostiosoitteet. Yhteystietomuutokset voitte ilmoittaa 

kotisivuillamme yhteystietojen päivitys –lomakkeella tai 

sähköpostitse Simo Siirilä; ekkylat.toimisto@taipalsaari.fi. 

 

 

JÄSENLASKUTUSTA KOSKEVAT YHTEYDENOTOT 

Minna Piutula; minna.piutula@taipalsaari.fi 

 

 

TULEVAT TAPAHTUMAT 

 

Päivitetään kotisivuille kun ajat ja päivät tarkentuvat. 

http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/hallitus-2014/
http://kylat.ekarjala.fi/yhteystiedot/
http://kylat.ekarjala.fi/kylaavuksi/kylaavustaja/helpdesk/
http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/toimintasuunnitelma-2016/
http://kylat.ekarjala.fi/yhdistys/toimintakertomus/


Etelä-Karjalan Kylät ry:n 
toimintaa tukemassa  


