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Hätänumeropäivä 11.2. Ystävänpäivä 14.2. ja Laskiainen yhdistettiin monilla kylillä iloisiksi 

koko kylän tapahtumiksi. Kuvassa Kaipiaisten VPK esittäytyy Enäjärven kylätalolla 

12.2.2012 Ystävänpäivän tapahtumassa.  

 

 

 
Tämän tiedotteen Sopiva Kylä –hankkeiden osuutta on rahoittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 

Tiedotteen sisällöstä vastaa Kymenlaakson Kylät ry sekä yhdistyksen Sopiva Kylä –hankkeet.  

 

    



             Enäjärvellä helmi-maaliskuun vaihteessa 2012 

 

TERVEHDYS TAAS KYLILLE JA KYLÄTOIMIJOILLE! 

 

Kovin ovat säät olleet talvisia, mutta kevättä ja kesää kohti ollaan 

kuitenkin vauhdilla menossa. Kevään kuukausina on tulossa monenlaista 

tilaisuutta ja tapahtumaa, joista useimpia järjestetään monen toimijan 

yhteistyönä. Kymenlaakson Kylät ry ja Sopiva Kylä –hankkeet tarjoavat 

edelleen kylille mahdollisuuksia palvelutarpeiden kartoitukseen ja uusien 

toimintamallien luomiseen. Kymenlaakson Kyläportaali –hankkeelle ovat 

toimintaryhmät jo näyttäneet vihreää valoa.  

 

Portaali -hankkeesta on tulossa kauan kaivattua lisäresurssia 

yhdistyksemme toimintaan. Hanke mahdollistaa osa-aikaisen henkilön 

palkkaamisen. Olemmekin viime aikoina yhdistyksemme hallituksessa 

käyneet keskustelua resurssiemme riittävyydestä. Monet eri asiat ovat 

kylille tärkeitä. Niin monessa pitäisi olla mukana. On kuitenkin ollut 

pakko laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Tunnen välillä äärettömän suurta 

riittämättömyyttä vastata kylien ja niiden toimijoiden esittämiin 

haasteisiin.  

 

Tilanteesta ei olisi selvitty ilman osaavaa, laajaa ja aktiivista 

yhteistyöverkostoa. Meillä on ollut onni löytää ympärillemme monia eri 

alojen valtakunnallisia, maakunnallisia, seutukunnallisia ja paikallisia 

tahoja, joiden kanssa yhteistyössä olemme voineet tarjota kylille opastusta, 

neuvontaa ja toimintaa. Apua ja tukea on siis saatavissa. Kunhan otatte 

yhteyttä, niin tuumitaan lisää! 

                   
t. kyläasiamies Sirpa  

 

044 2977 738, 040 5492 410, 044  5441 345 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

www.kymenlaaksonkylat.fi 

  
 

 

Kotisivumme löydät osoitteesta www.kymenlaaksonkylat.fi.  

Toimittakaa tietoja tapahtumistanne, niin laitetaan niitä sivuillemme. 

mailto:sirpa.vahauski@pp.inet.fi
http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
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Kymenlaakson Kylät ry:n 

sääntömääräinen vuosikokous 
 

järjestetään tänä vuonna  

lauantaina 17.3.2012 klo 9.30 alkaen 

Nuorisokeskus Anjalassa. 

(Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala) 

 

Kokouksessa ovat esillä mm. toimintakertomus ja tilit vuodelta 2011. 

 

Kokoukseen käytetään aikaa noin tunti ja  

päivää jatketaan noin klo 10.30  

maakunnallisella KYLIEN BISNESKEISSIT –

tilaisuudella.  

 
Kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma johdattaa aiheeseen. 

Tilaisuudessa on esillä muutamia hyviä kyläesimerkkejä. 

 

TARJOAMME LOUNAAN KLO 12! 

 

Sitä varten tarvitaan ilmoittautumiset 9.3. mennessä  

sirpa.vahauski@pp.inet.fi ja 044 5441345 

Muista mainita ruokarajoitteet 

 

Tilaisuus päättyy klo 15 mennessä.  

 

 

Tule keskustelemaan mielenkiintoisesta aiheesta.  

 

Kylien bisneskeissit -hanke on kolmivuotinen (2011-2013), koko maan 

alueella toimiva hanke kylien liiketoiminnan edistämiseksi. Hanke toimii 

osana Suomen Kylätoimintaa (SYTY ry). Kylien liiketoiminta tarkoittaa 

tässä yhteydessä kaikkea kylissä tapahtuvaa liiketoimintaa.  

Omissa Sopiva Kylä –hankkeissamme voimme paikallisesti ja  

kyläkohtaisesti miettiä toimintamalleja liiketoiminnan kehittämiseksi.  
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Lisää asiaa kylien liiketoiminnasta.  

 

Teksti on lainattu Suomen Kylätoiminta ry:n sivuilta www.kylatoiminta.fi 

kohdasta Hankkeet.  

Käy tutustumassa tarkemmin.  

 

”Kylien liiketoiminta tarkoittaa toimialasta riippumatta kaikkea kyliin 

sijoittuvaa ja olemassa olollaan kylien elämää vahvistavaa liiketoimintaa. 

Toimintaa ei perustele voittomotiivi, vaan yhteisön yleinen etu. 

Talkoot ovat vapaaehtoisesti lahjoitettua työtä jonkun hyväksi koetun asian 

aikaansaamiseksi. Olennaista on yhdessä tekemisen ohella yhdessäolo, 

juttelu sekä hyvä ruoka. Talkoilla voi rakentaa, järjestää kertaluonteisia 

tapahtumia, tansseja, kesäteatteria jne. Mutta jatkuvaa, toistuvaa ja 

sopimuksistaan vastaavaa yrittäjätoimintaa ei pidä rakentaa 

talkoohalukkuuden varaan. Siis: talkoilla ei voi eikä pidä yrittää. Pakko 

tappaa talkoohengen ja kun se kuolee, kuolee kylätoiminta. 

Missä kulkee kylätoiminnan ja kunnan palvelujen raja? 

Asiasta on sovittava ja kylän kannattaa olla aloitteellinen. Kylän ei pidä 

ryhtyä tekemään ilmaiseksi kunnan palvelualaan kuuluvia töitä. Mutta 

jos asioista molemmin puolin sovitaan ja korvaukset perustuvat todelliseen 

kustannustasoon, voi monia asioita hoitaa yhteisymmärryksessä. Tällaisia 

ovat mm. uimarannan hoito, laavujen huolto, hiihtolatujen teko 

moottorikelkalla yms. Isompia yhteistyökuvioita varten kannattaa kylän 

puoleiseksi osapuoleksi perustaa kylän omistama yhtiö – tai etsiä sopiva 

yrittäjä.” 

 

Näistä keskustelemme lauantaina 17.3.2012 noin klo 10.30 – 15.00 

Nuorisokeskus Anjalassa. Olethan Sinäkin tulossa mukaan! 
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KYMENLAAKSON KYLÄPORTAALI – PORTTI KYLIIN  

 

Kymenlaakson Kylät ry on hakenut toimintaryhmärahoitusta alueiden 

väliseen hankkeeseen, jonka nimi on Kymenlaakson Kyläportaali – portti 

kyliin. Rahoitusta on haettu Kehittämisyhdistys Sepra ry:ltä ja alueiden 

välisen hankkeen periaatteiden mukaisesti toinen alueemme toimintaryhmä 

Pohjois-Kymen Kasvu ry toimii kumppanina. Molemmat hallitukset ovat 

puoltaneet hakemusta, mutta vielä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 

päätös puuttuu.  

 

Hankkeessa tavoitteena on luoda maakunnallinen kyläportaali, johon 

linkittyvät kylien laatimat kotisivut. Ostopalveluna luodaan pohja, johon 

kyläalue tekee helposti päivitettävät kotisivut. Ne kylät, joilla on jo 

valmiita sivustoja, voivat linkittyä portaaliin. Hankkeessa kootaan kylien 

sähköpostilistoja ja opastetaan kyliä niiden hyödyntämisessä. Kylille 

luodaan vertaistukihenkilöiden verkosto, jolloin jokaisella kylällä on 2 tai 

3 henkilöä, joilla on valmiudet auttaa tietotekniikan käyttöön liittyvissä 

arjen ongelmissa.  Kyliä opastetaan myös sähköisten uutiskirjeiden 

luomisessa. Hankkeen aikana laaditaan koko maakuntaa koskeva, 

portaalissa sijaitseva sähköinen tapahtumakalenteri, johon mukana olevilla 

kylillä on mahdollisuus lisätä omat tapahtumansa.  

 

Alkuvaiheessa mukaan pääsee 15 kylää, joilla kotisivuja ei vielä ole tai 

entiset ovat auttamattomasti vanhentuneet. Lisäksi linkitetään valmiita 

sivustoja. Tavoitteena on, että aikaa myöten samasta portaalista löytyvät 

kaikki kymenlaaksolaiset kyläalueet. Jos mukaan haluavista kylistä on 

alkuvaiheessa ylitarjontaa, pitää Kymenlaakson Kylät ry itsellään oikeuden 

valita kylät tasaisesti eri puolilta maakuntaa. 

 

Hankkeelle tullaan palkkamaan osa-aikainen  

hankevetäjä. Hanketyö aloitetaan joko tänä keväänä  

tai viimeistään alkusyksyllä. Hankkeen omarahoitus katetaan 

osallistumismaksuilla. Ne pidetään kuitenkin kylille  

kohtuullisina. Mikäli teidän kylällänne  

kiinnostuttiin kotisivu- ja portaaliasiasta, niin ottakaa  

yhteyttä kyläasiamies Sirpaan.  

Kaikesta asiaan liittyvästä tiedotetaan kylille.  

Eli seuratkaahan tiedotusta! 



 

JÄSENMAKSUISTA! JÄSENEDUISTA! 

 

Kymenlaakson Kylät ry kerää yhdistysjäsenmaksua 25 euroa/vuosi. 

Vuonna 2011 yhdistysjäsenmaksun suoritti 66 kylää. Jäsenetuna olemme 

tilanneet kylille MaaseutuPlus –lehteä. Kunhan kyläportaali-hanke saadaan 

vauhtiin, tulee kyläportaalissa mukana olosta yhdistyksemme uusi 

jäsenetu.  Voimme jäsenmaksua vastaan tarjota palvelintilan ja pienen 

teknisen tuen. Tästä seuraa tiedotusta myöhemmin ja tarkemmin.  

 

Henkilöjäsenmaksun 10 euroa/vuosi voi maksaa jokainen yksittäinen 

henkilö, joka haluaa tukea toimintaamme. Vuonna 2011 tämän 

jäsenmaksun suoritti 59 henkilöä. Jäsenmaksusta saa pankkisiirron tai sen 

voi maksaa tilillemme 575110 – 416410. Jälkimmäisessä tapauksessa 

laittakaa viestikenttään erikseen, ketä maksu koskee. Näin pysymme ajan 

tasalla, keneltä suorituksia on tullut.  

 

Kuntajäsenmaksu on porrastettu asukasluvun mukaan ja vuonna 2011 sen 

suorittivat Kouvola, Hamina, Iitti, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä.  

 

Jäsenmaksut ovat ainoa rahanlähteemme valtionavun ja hankerahoituksen 

rinnalla. Vain jäsenmaksuilla voimme koota omaa yksityistä rahoitusta, 

jota sitten käytetään esim. hankkeiden omarahoitukseen. Siksi 

jäsenmaksujen keräys on toiminnan kannalta erittäin tärkeää ja haluamme 

lämpimästi kiittää Teitä kaikkia, jotka olette maksun suorittaneet.  

 

 

 

 

Kyläkirjeen mukana seuraa pankki- 

siirtoja tämän vuoden jäsenmaksuista.  

Jos yhteystiedoissa tms. on virheitä,  

olkaa yhteyksissä, niin korjaillaan.  

Samoin jos lehtitilauksissa on  

puutteita tai virheitä, niin olkaahan 

yhteyksissä, että saadaan virheet korjailtua.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Keskiviikkona 18.4.2012 

Kuusankoski-talolla, Kymenlaaksonkatu 1, Kouvola 
 

klo 9.00  Ilmoittautuminen.  

Aamukahvi lämpiössä. Tutustuminen maaseudun kehittäjien toimintaan 

klo 9.30  Avaus, päivän juontaja Veli-Matti Karén 

klo 9.35  Asiakas ja arvonluonti – siltoja maaseudun kysyntäkuiluun,  

Eeva Hellström, johtaja, Maamerkit-ohjelma, Sitra 

klo 10.35  Lähimatkailu – miksi lähteä lähelle?  
Liisa Jokinen, Nopsa Travelsin perustaja, vapaa toimittaja  

klo 11.05 Tervaa ja höyheniä - tuokiokuvia Haminasta 1800-luvun alussa 

naisen näkökulmasta: Haminan Hywät Asukkaat  

klo 11.20 Iitin Tiltu ja Verlan Maria - paikallisen historian vahvoista 

hahmoista vetoapua markkinointiin: Anna-Leena Ilmarinen, 

maanviljelijä, toimittaja, Iitin Tiltu 2010-2012  

klo 11.35  Kymenlaaksoa kymenlaaksolaisille 

Kouvolan seudun matkailu 
Reijo Vaurula, kehittämispäällikkö, Kouvola Innovation 

Kaakko 135° ja luontomatkailun näkymät, Taini Rajala, 

projektipäällikkö, Cursor Oy 

Loving Local Values – Kylämatkailua Kymenlaaksossa,  

Maria Lairila, tuotevalmentaja, ProAgria Kymenlaakso ry, Maa- ja 

kotitalousnaiset  

klo 12.05   LOUNAS omakustannehintaan 7,50 euroa, (+ tutustumista ständitoriin) 

klo 13.00   ”WANDERLUSTING in Kymenlaakso” –virtuaalimatka, Juontaa  

Veli-Matti Karén. Helena Pakkanen, vs. toiminnanjohtaja  ja Maria 

Lairila, tuotevalmentaja, , ProAgria Kymenlaakso ry, Maa- ja 

kotitalousnaiset  

klo 13.45  Mikä, missä, milloin? Pohjois-Kymen Kasvu ry ja Kehittämisyhdistys 

Sepra ry  

klo 14.15  Kamera kiertää Kymenlaaksoa, Tuula Kumpunen, projektipäällikkö,   

                  Kymenlaakson kulttuurin juhlavuosi 2012 

klo 14.45  Päätössanat, Veli-Matti Karén  



 

 

Yläkerran lämpiössä on koko päivän ajan ständit, joissa on mahdollista esitellä 

toimintaansa (kylmäosasto tai/ja henkilö päivystämässä esim. lounaan aikana): 

matkailualan yritykset (majoitus, ohjelmapalvelu, pitopalvelu yms.), matkailualan 

hankkeet, tapahtuman järjestäjät, Maaseutuverkostoyksikkö yms. 

 

 

Ilmoittautumiset 4.4.2012 mennessä 
 

Kymenlaakson kesäyliopisto, Marjatta Niskanen 

Puh. 0400 754 682 tai marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi 

Ruokailuvaihtoehto – kanawokki tai kasvispöytä – sekä erityisruokavalio 

ilmoittautumisen yhteydessä, kiitos. 

 

Tervetuloa joukolla mukaan! 
 

Kymenlaakson maaseutufoorumin 2012 järjestävät: 

 

Pohjois-Kymen Kasvu ry  

Kehittämisyhdistys Sepra ry 

Kymenlaakson Kylät ry 

Kouvolan kaupunki/maaseutupalvelut ja elinkeinopalvelut 

Kaakkois-Suomen ELY –keskus 

Kymenlaakson kesäyliopisto 

Cursor Oy 

ProAgria Kymenlaakso, Maa- ja kotitalousnaiset 

 

 

 

Sopiva Kylä haastaa yhteistyöhön! 

Kylien toimijoilla on monenlaisia taitoja, joilla voisi täydentää yrittäjien 

tuottamia kylämatkailupalveluita. Kylä- ja seurantalojen käyttöä 

kylämatkailun tarpeisiin voisi aiemmasta huomattavasti lisätä. 

Tarkoituksena ei ole vääristää kilpailua, vaan yhteistyössä luoda 

toimintatapoja, joissa tarjonta monipuolistuu, työ jakaantuu ja kaikki 

hyötyvät. Tätä voisi kanssanne mainiosti edistää Sopiva Kylä Etelä- ja 

Pohjois-Kymenlaaksossa –hankkeet.  

 

Olemme mukana Maaseutufoorumissa. Tule Sinäkin! 
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Kymenlaakson Maaseutumarkkinat 2012 

järjestetään Kotkan Kantasatamassa (halli P1)  

 

torstaina 26.4.2012 klo 11:00 - 18:00 

Tervetuloa! 

ILMOITTAUDU myymään tai esittelemään yritystäsi/yhdistystäsi 

Kymenlaakson toisille Maaseutumarkkinoille 

HUOM! Varaa paikkasi ajoissa - sisäpaikkoja on rajoitetusti koska osa 

alueesta on muussa käytössä. Ilmoittautumiset viimeistään 15.4.2012 

mennessä. 

Lisätietoja saat Seprasta: 

Kirsi Pohjankoski 044 - 377 4517 ja Heidi Kujala 044 - 277 4515 

tai etunimi.sukunimi @seprat.net 

 

 

KYLÄT HUOMIO! Kylien palvelutarjontaa esille! 

 

Pari, kolme kyläyhdistystä tai vastaavaa toimijaa mahtuu Kymenlaakson 

Kylät ry:n Sopiva Kylä –hankkeiden varaamalle osastolle esittelemään 

toimintaansa.  

Nyt kannattaa olla nopea ja ilmoittautua kyläasiamies Sirpalle! 



Asiaa vuoden 2012 maakunnallisista valinnoista 

 

Vuosittain valitaan maakunnan vuoden kylä, kylätoiminnan tiennäyttäjä ja 

maaseututoimija. Tänä vuonna toista kertaa nimetään myös 

kylämyönteinen kunta.  

 

Vuodesta 2006 lähtien olemme toimineet siten, että Kymenlaakson Kylät 

ry:n, Kehittämisyhdistys Sepra ry:n ja Pohjois-Kymen Kasvu ry:n 

edustajista koottu valintatoimikunta tekee ehdotukset, jotka viedään 

mainittujen yhdistysten hallituskokouksiin. Mikäli ehdotuksista ollaan 

yksimielisiä, viedään hallitusten tukemat ehdotukset Kymenlaakson 

maakuntahallitukselle, joka tekee lopulliset päätökset. 

 

Tähän toimintatapaan päädyttiin, koska aiemmat käytännöt olivat kirjavia, 

sekavia ja menivät päällekkäin. Ehdotuksia tekivät niin kunnat kuin kylät 

itse joinakin vuosina useita ja joinakin vuosina ei ollenkaan. 

Valintatoimikunnan ehdotukset perustuvat vuosien tarkkailuun ts. kylillä 

työksemme kulkiessa kiinnitämme huomiota mm. pitkäjänteiseen, 

suunnitelmalliseen ja innostuneeseen toimintaan.  

 

Tänä vuonna valintatoimikunta on kokoontunut ja tehnyt ehdotuksensa. 

Tarkoituksena on toimittaa yhteisesti hyväksytty ehdotus 

maakuntahallituksen kokoukseen 23.4. jonka jälkeen valinnat tulevat 

julkisiksi. Kymenlaakson Liitto antaa vuoden kymenlaaksolaiselle kylälle 

rahapalkinnon ja kunniakirjan. Muut palkitsemiset hoitaa Kymenlaakson 

Kylät ry. Valinnoista ja palkitsemisista on tulossa lisätietoa seuraavaan 

kyläkirjeeseen sekä nettisivuillemme.  

 
Vuoden kyliä 2003 - 2011 Kylätoiminnan tiennäyttäjät 

2003 Salo-Miehikkälä 2010 Tuija Paalanen 

2004 Enäjärvi  2011 Maija Mikkelä 

2005 Siikava  

2006 Klamila Maaseututoimijat 

2007 Niinimäki-Teuroinen 2010 Merja Rossi 

2008 Kaunissaari 2011 Tapio Heikkilä 

2009 Kuutsalo 

2010 Tirvan seutu Kylämyönteinen kunta 

2011 Maakansa 2011 Virolahti 

 

 



IDEAPAJOJA ja KYLÄKIRJASIA 

 

Kehittämisyhdistys Sepra ry:n ideapajat kiertävät eteläisen maakunnan 

alueella. Kymenlaakson Kylät ry ja Sopiva Kylä Etelä-Kymenlaaksossa on 

mukana kierroksella.  

Tapaamme klo 18.00 – 20.30 

tiistaina 6.3 Pyhtäällä Huutjärven koululla 

torstaina 8.3. Kotkassa Kalastuskievarilla 

tiistaina 27.3. Haminassa kirjaston Kasper-salissa  

 

Haminan illassa keskustellaan kylä- ja asuinalueita esittelevän kyläkirjasen 

laadinnasta ja alueen toimijoiden kiinnostuksesta asiaan.  

 
 

 

 

 

Ravimäkiyhdistyksen kokoustilassa 8.2.2012 

keskusteltiin mm. kylätalkkariasioista. 

Illassa mukana olleilla kylä- ja asuinalueiden  

edustajilla heräsi kiinnostus kyläkirjasen tekoon. 

 

 

 

 

 

 

Miehikkälään olemme jo aiemmin sopineet Miehikkälän kyliä esittelevään 

kirjaseen liittyvän tilaisuuden lauantaille 10.3. klo 10 alkaen Suur-

Miehikkälän Seurantalolle. Samassa yhteydessä järjestetään myös 

Sepran ideapaja. Miehikkälässä kirjaseen mukaan haluavat kylät ovat jo 

koonneet kuvia, tekstejä ja muuta materiaalia. Tilaisuudessa käydään läpi, 

mitä on jo kertynyt ja kuinka työ tästä jatkuu.  

 

 
Miehikkälässä tuumailtiin kyläkirjasen 

asioita jo loppuvuodesta 2011 Suur-

Miehikkälän seurantalolla 

 

 

 

 



Virolahdella vastaava työ on aloitettu tammikuussa. Materiaalin 

kokoaminen on käynnissä ja olemme sopineet tapaavamme viimeistään 

huhtikuussa. Kylätoimijoiden toivomuksesta suunnitteilla on Miehikkälän 

ja Virolahden yhteinen Kaakon Kaksikon kyläkirjanen.  

Tarpeen mukaan kokoonnumme isommalla porukalla yhteiseen 

työskentelyyn. Tavoitteena on saada kyläkirjaset esille kesän tapahtumiin 

Pelimanni-päiville ja Virolahti-viikolle.  

  

Kyläkirjasen ideana on esitellä alueen kyliä kyläläisten itsensä haluamalla 

tavalla. Jokainen kyläalue saa noin aukeaman verran tilaa esittelylle. 

Parhaiten tämän tyyppinen kirjanen toimii, kun esittely on yleisluonteista 

ja välttää liian tarkkoja yhteystietoja. Painotuote vanhenee kovin nopeasti, 

koska yhteystiedot kuitenkin muuttuvat. Ihanteellinen tila saavutetaan, jos 

kylällä on nettisivut, joihin kirjasessa viitataan.  

 

Kyläkirjasen asia lähti liikkeelle kesällä 2010 Kouvolan kylistä. Iitin 

kylien kirjanen valmistui kesällä 2011. Pohjois-Kymen Kasvu ry:llä oli 

päävastuu työstä, Sopiva Kylä Pohjois- ja Etelä-Kymenlaaksossa -

hankkeet olivat kylien apuna. Kirjaset tuovat hyvällä tavalla esille kylien 

monipuolista tarjontaa ja tekevät laajasti toimintaa tunnetuksi.  

 

Kouvolan Kylät ja Iitin Kylät esittäytyvät kirjasiin voit tutustua 

sivuillamme www.kymenlaaksonkylat.fi 

 

PALVELULUETTELOITA JA MUUTAKIN 

 

Sopiva Kylä Etelä-Kymenlaaksossa –hanke oli tiiviissä yhteistyössä, kun  

Anjalankosken Yrittäjät laativat alueen palveluluettelon, joka ilmestyi 

tammikuussa 2012. Luettelosta löytyy kylä- ja asuinalueittain yhteystietoja 

yrittäjiin, palveluntuottajiin jne. Samalla esitellään kylät ja taajamat 

tekstein ja valokuvin. Anjalankosken palveluluetteloon voit tutustua 

sivuillamme www.kymenlaaksonkylat.fi Jatkossa luetteloa päivitetään 

netissä yrittäjien sivuilla.  

 

Haminassa Husula-Salmenkylä-Tompurinmäki –alueella viime syksynä 

tehty asukaskysely paljasti, että alueen palvelutarjonta oli monella 

huonosti tiedossa. Tämä yllätti toimijat, koska palveluista mm. 

harrastustoiminnan tarjonnasta on yritetty tiedottaa varsin laajasti. Asiaan 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


päätettiin kuitenkin tarttua ja koota kertaalleen lista alueen yrittäjistä ja 

kolmannen sektorin toimijoista. Kyselyvastausten perusteella on lisäksi 

lähdetty puuhaamaan alueen asukkaille kesäistä kotiseutujuhlaa. 4H-kerho 

on aloittanut toimintansa ja myös lapsille suunnatusta ”museokerhosta” on 

keskusteltu.  

Kouvolassa Utissa koottiin vastaavaa listausta kyläyhdistyksen toimesta 

viime vuoden puolella. Monilla muillakin kylillä palvelulistauksia on tehty 

ja ne päivitetään säännöllisesti. Näin mm. Haminan Pyhällössä. Listaukset 

ovat hieno lisä esimerkiksi kylän kotisivuilla, mutta paperiselle 

versiollekin on aina omat käyttäjänsä.  

 

 

 

POHJOISESSA MAAKUNNASSA KOUVOLAN JA IITIN 

SEUDULLA VALOKUITUASIA ETENEE. LIITTYMÄMYYNTI 

ON KÄYNNISSÄ JA LISÄÄ HANKE-ALUEITA 

KILPAILUTUKSESSA. 

 

Kymijoen Kyläkuitu  

www.kylakuitu.fi  

info@kylakuitu.fi  

Puh. 020 775 0880 

 

Alueelliset infonumerot 

Kouvola pohjoinen 020 775 0884 

Kouvola eteläinen 020 775 0885 

Iitti 020 775 0886 

 

Olemme tarvittaessa mukana järjestämässä  

kylille muutamia Demoiltoja. Elimäen  

entisellä kunnantalolla kuultiin helmikuun 

tilaisuudessa etäopetuksen mahdollisuuksista,  

tulevaisuuden verkkopalveluista ja päästiin  

näkemään, kuinka toimii SIP-puhelin.  

Yhteistyössä Kymenlaakson Kylät ry ja 

Sopiva Kylä –hankkeet,  

Sadan Megan Maakunta-hanke ja  

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu. 

http://www.kylakuitu.fi/
mailto:info@kylakuitu.fi


Sadan Megan Maakunta on myös vesiosuuskuntien sata megaa.  

 

Hankkeella on mahdollisuus tarjota suunnitteluapua kohteeseen, jossa 

vesihuoltotöiden yhteydessä toteutetaan kuituverkko samalla kertaa.  

Etenkin eteläisessä Kymenlaaksossa jonkun kyläalueen kannattaisi nyt 

ehdottomasti tarttua tähän tarjoukseen.  

 

Lisätietoja; Sadan megan Maakunta –hanke 

Projektipäällikkö Erkki Rope 

puh. 03 871 9434 

erkki.rope@paijat-hame.fi 

www.satamegaa.fi  

 

 

Hajajätevesien neuvontahanke NEUVO 
 

Pyydä jätevesineuvoja kylänne tilaisuuteen tai kutsu maksuttomalle 

kiinteistökäynnille.  

 

Projektipäällikkö Maija Lehtomäki 050 3064020 

Jätevesineuvoja Henri Koponen 050 3064252 

Jätevesineuvoja Mikko Teräväinen 050 3064151 

etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi 

www.neuvohanke.fi 

 

  
 

Kymenlaakson Messut ry sekä Kouvolan ravirata 

järjestävät elokuussa 25. - 26.8.2012 

Meidän Maaseutu – festivaalin Kouvolan raviradalla. 

Tapahtuman tarkoituksena on koota maaseudun 

monipuolisuuden ja mahdollisuudet hauskaksi 

kokoperheen festivaaliksi. 

Seuraa ilmoittelua! Tule mukaan! 

 

www.kymenlaaksonmessut.fi 

mailto:erkki.rope@paijat-hame.fi
http://www.satamegaa.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi
http://www.neuvohanke.fi/
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Kymen vaalipiirin kansanedustajatapaaminen Kouvolassa 

Tapasimme Kymen vaalipiirin kansanedustajia Kouvolassa 

Kansalaisopiston auditoriossa 13.2.2012. Maakuntien kyläyhdistykset 

nostivat keskusteluun mm. huolen kylätoiminnan valtionavun kehityksestä, 

kyläasiamiesten pirstaleisen toimenkuvan ja toiminnan laajan 

vaikuttavuuden huolimatta vaatimattomista resursseista. Toimintaryhmät 

toivat esiin oman toimintansa byrokratian kiemuroita ja mietteitään uuden 

ohjelmakauden kynnyksellä.    Käyty keskustelu oli kaikin puolin antoisaa 

ja tapaaminen oli osallistujien mielestä onnistunut.  

Kansanedustajista mukaan pääsivät tällä kertaa Sari Palm, Sirpa Paatero, 

Kimmo Tiilikainen, Jari Lindström ja Reijo Tossavainen.  

Järjestelyvastuussa oli vuorossa Kymenlaakson Kylät ry:llä ja muut 

mukana olleet tahot olivat Etelä-Karjalan Kylät ry, Pohjois-Kymen Kasvu 

ry, Kehittämisyhdistys Sepra ry, Länsi-Saimaan Kehittämisyhdistys ry ja 

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry.  

Lämmin kiitos kaikille mukana olleille! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Kymenlaakson Kylät ry:n puheenjohtaja Sami Porkka. Kuvassa keskellä. 

Kansanedustajat vasemmalta oikealle Jari Lindström, Sirpa Paatero, Sari Palm, Kimmo Tiilikainen ja Reijo Tossavainen. 



KYLILLÄ ON VIELÄ MAHDOLLISUUS HYÖTYÄ SOPIVA KYLÄ 

–HANKKEIDEN TARJOUKSISTA! 

Sopiva Kylä – hankkeet jatkuvat vielä tämän vuoden 

Kylien Lähipalvelut – Sopiva Kylä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa ovat 

paikallisten toimintaryhmien rahoittamia osa-aikaisia hankkeita, joihin 

tällä hetkellä käytettävä työaika on 30 % kummassakin. 

Mukaan lähtevät kylät tekevät toiveiden ja omien painotuksiensa mukaan 

räätälöidyn kartoituksen kyläalueensa palveluiden tarpeista ja tarjonnasta. 

Vastauksissa nousevat tarpeet ja ideat otetaan tarkempaan käsittelyyn. 

Laajan yhteistyöverkoston kanssa mietitään, kuinka toivottu palvelu 

voitaisiin toteuttaa. Mukaan heittäytyvä kylä sitoutuu jatkotoimenpiteiden 

miettimiseen ja toimintamallien luomiseen. Kyselyitä tai kartoituksia ei 

tehdä uteliaisuudesta tai huvin vuoksi.  

Kertyvillä tiedoilla päivitetään kyläsuunnitelmia tai tehdään kokonaan 

uusia sekä viedään pääkohdat seuraavien vuosien toimintasuunnitelmiin. 

Selkeä yhteinen kylän tarve ja toive voidaan hankkeistaa. 

Kyläasiamiehen terveisinä kylätoimijoille aiheeseen liittyen; 

 

Näen edelleen Sopivan Kylän mahdollisuutena kylille. Palvelukartoituksen 

avulla selvitämme kylän palvelutarpeita ja toisaalta myös tämänhetkistä 

tarjontaa.  Esiin nousevat seikat voivat olla ennalta arvaamattomia, 

vaikkakin toteutuskelpoisia. Takerrumme niihin ja luomme yhdessä 

toimintamalleja uudenlaiseen palvelutuotantoon.  

 

Rohkaisen siis edelleen kyliä lähtemään mukaan Sopiva Kylä –hankkeiden 

avulla tehtäviin kartoituksiin. Useilla kylillä ne ovat poikineet monenlaista. 

Kylältä kyselyssä kertyvän palautteen perusteella on tehty muutamia kylä- 

ja hankesuunnitelmia ja saatu uusia ideoita toimintaan.  

 

Tämä vuosi on aikaa ja asiasta kiinnostuneilla kylillä on nyt jo hoppu 

lähteä mukaan! 

 

 

 



Kouvola mukaan Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan 

 

Kouvolan kaupunki on päässyt mukaan Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen 

–ohjelmaan. Kouvola haki jo viime vuoden puolella aiheesta 

kiinnostuneita järjestöjä yhteistyöhön. Kymenlaakson Kylät ry ja Sopiva 

Kylä Pohjois-Kymenlaaksossa –hanke näkee tässä selkeästi yhden 

mahdollisuuden lisätä kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötä. 

Kylillekin on tärkeä kaikin tavoin tukea vanhemman väen kotona 

pärjäämistä.  

 

Ohjelmaan voi tutustua tarkemmin Ikäinstituutin sivuilla 

www.ikainstituutti.fi Lyhyesti ohjelmaa kuvaillaan sivuilla näin; 

Voima- ja tasapainoharjoittelu pitää ikäihmisen jaloillaan ja tukee hyvää 

elämää kotona. Sen avulla ehkäistään tehokkaasti kaatumisia. Ohjatuissa 

liikuntaryhmissä mieli piristyy, yksinäisyys karisee ja itsetunto kohenee. 

Kaikella tällä on kiistattomasti hyviä vaikutuksia iäkkään ihmisen 

terveyteen.  

 

Kymenlaakson Kylät ry oli mukana Kuntaliitossa järjestetyssä 

Starttiseminaarissa. Kouvolan kaupunki järjestää maaliskuun 29. 

päivän iltana Infoillan järjestöille. Kaikkien asiasta kiinnostuneiden on 

silloin mahdollisuus kuulla, kuinka järjestöt voivat olla mukana ja mitä 

ohjelman käytännön toimet Kouvolan alueella voisivat esimerkiksi pitää 

sisällään.  

 

Tästä tulee tarkempaakin tietoa lähempänä päivämäärää. 

 

 
 

Tarvitaanko Kymenlaaksoon terveysliikuntastrategiaa? 

Tätä keskustelua käytiin Kouvolan kaupungintalolla helmikuun alussa 

Kymenlaakson Liiton ja Kymenlaakson Liikunnan järjestämässä 

tilaisuudessa. Esimerkkinä esiteltiin Päijät-Häme, joka on julistautunut 

terveysliikunnan megamaakunnaksi. Paikalla olleet olivat yhtä mieltä siitä, 

että strategia on tarpeellinen, kunhan se johtaa käytännön konkreettisiin 

toimiin kaikenikäisten terveysliikunnan edistämiseksi. Myös 

Kymenlaakson Kylät ry on mielellään yhteistyössä mukana.  

http://www.ikainstituutti.fi/


TAAS KERRAN ASIAA YHTEYSTIEDOISTA JA 

TIEDOTTAMISESTA 

Kymenlaakson Kylät ry:llä on hyvä osoiterekisteri. Jotta tiedot pysyvät 

ajan tasalla, tarvitsemme siihen apuanne ja pyydämmekin ilmoittamaan 

puheenjohtaja- ym. vaihdokset kyläasiamies Sirpalle. Toivomme 

jokaisesta kylästä vähintään yhtä postiosoitetta jäsenetulehti 

MaaseutuPlussaa ja jäsenmaksupostituksia varten. Useimpiin kyliin 

lähetämme paperiset kyläkirjeet puheenjohtajalle ja sihteerille.  

Sähköpostilistat ovat olennaisia nopean tiedon jakamisen kanavia. Sp-

osoitteita toivomme kyliltä lisää, jotta tiedotuksemme tavoittaisi 

mahdollisimman monen toimijan.  

Kymenlaakson Kylät ry:n hallitus on aikanaan päättänyt, ettei 

postiosoitetietoja luovuteta kenenkään ulkopuolisten käyttöön. 

Yhteistyökumppaneiden asioista tiedotetaan sähköposteja välittämällä ja 

kyläkirjeissä.  

Muut tahot voivat jatkossa saada tiedotukselleen tilaa kyläkirjeestämme 

maksamalla yhden tai puolikkaan sivun ilmoituksesta. Tätä mahdollisuutta 

voi tiedustella kyläasiamies Sirpalta. Ilmoitettavalla asialla tulee tietenkin 

olla selkeä yhteys kyliin ja kylätoimintaan. Yhdistyksen hallitus ottaa 

itselleen oikeuden määritellä, mitkä asiat lopulta päätyvät kyläkirjeeseen.  

Kylien yhdistykset ja muut yhteistyökumppanimme voivat toimittaa 

tapahtumatiedotteita Kymenlaakson Kylät ry:n kotisivuille.  

KYMENLAAKSON KYLÄT RY INNOSTAA, KANNUSTAA, 

TUKEE JA AUTTAA. 

ILMOITELKAA TAPAHTUMISTANNE. KERTOKAA 

KUULUMISIA. KUTSUKAA KYLÄÄN. 

 

 

   



Varsinainen Jäsen  Kymenlaakson Kylät ry  

Hallitus 2012 

Puheenjohtaja Sami Porkka 

Saverontie 390 B, 45460 SAVERO 

0400 558 597 sami.porkka@pp1.inet.fi 

  

Varapuheenjohtaja Marjo Lehtimäki  
Helsingintie 1 A 49460 HAMINA 

044 2774 513 marjo.lehtimaki@seprat.net  

Varajäsen Marja Sorvo 

Helsingintie 1 A, 49460 HAMINA  

044 2774 514 marja.sorvo@seprat.net 

Kati Lavonen 

Kalasillantie 60 49730 MUURIKKALA 

040 5841 436 kati.lavonen@miehikkala.fi   

Varajäsen Leena Kataikko 

Järvenkyläntie 379,  

49770 SALO-MIEHIKKÄLÄ 

040 7330 386  

Ilpo Ruokonen 

Oivontie 2 a, 45610 KORIA 

040 8447 020 ilpo.ruokonen@pp.inet.fi  

Varajäsen Taavi Lindeman 

Ahvenistontie 105 47710 Jaala 

041 4310 128  tlindeman-

@hotmail.com  

Anne Mettälä Kymiasemantie 10 A 2, 

45610 KORIA  05 3220 042,  

040 5861 134 

anne.mettala@pohjois-kymenkasvu.fi  

Varajäsen Leena Borg 

Siikavantie 137 B, 47710 JAALA 

050 4955 646 borg.leena0@gmail.com  

Jarmo Tähtinen 

Riutanpääntie 314  47450 PERHENIEMI 

045 1109 082  jarkke007@luukku.com   

Varajäsen, taloudenhoitaja  

Tapani Mikkola 

Ahvenistontie 191, 47710 JAALA 

020 615 7614, 041 5438 852 

tapani.mikkola@pp1.inet.fi  

Heli Varjakoski 

Tapiolantie 4, 49860 KLAMILA 

0500 844 547  

heli.varjakoski@luukku.com  

Varajäsen Jouko Yläjääski  

Turkiantie 275, 49660 Pyhältö 

0400 553 316 

jouko.ylajaaski@pp.inet.fi  

Hallituksen ulkopuolelta sihteerinä 

kyläasiamies Sirpa Vähäuski 

Villikanmäentie 57 A,  46450 ENÄJÄRVI 

044 2977 738, 040 5492 410,  

044 5441 345 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

  

 

 

Kyläkirjeen 1/2012 valokuvat Juuli ja Sirpa Vähäuski 
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Nämä kaksi kuvaa on otettu 21.12.2011 kuusenhakureissulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämä kaksi kuvaa on otettu 31.12.2011 

TULEEKOHAN KEVÄT SAMANLAISELLA VAUHDILLA? 


