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Upean syysmaiseman Saaramaalta on kuvannut Esko Kattelus. 

 

 

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

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

 

 

     



Enäjärvellä syyskuun puolessa välissä 2011 

 

TERVEHDYS KYLILLE! 

 

Kesä on taas ”kärsitty” ja toivottavasti hyvinkin toiminnallinen syksy 

käynnistyy pikkuhiljaa. Kymenlaakson Kylät ry:n Sopiva Kylä –hankkeet 

etelä- ja pohjoismaakunnassa jatkuvat palvelutarpeiden ja -tarjonnan 

kartoituksilla. Asiasta kiinnostuneita kyliä kaivataan edelleen. Tähän 

mennessä tehdyt kymmenkunta kyselyä ovat olleet keskenään erityyppisiä 

ja suunnitellut/toteutetut jatkotoimenpiteetkin ovat suuresti vaihdelleet. 

Tästä voit lukea enemmän tuonnempana kyläkirjeessä.  

 

Näin syksyn toiminnan alkaessa olemme entistä tiiviimmin hakeneet 

alueella toteutettavien erilaisten hankkeiden yhteistyötä. Monissa 

hankkeissa tavoitteet liippaavat läheltä toisiaan ja asioiden edistäminen 

yhdessä hyödyttää jokaista.  

 

Esimerkkinä voidaan mainita mm. trendikkäästi nimetty Kotkan 4H-

yhdistyksen hanke ”Let´s go, saletisti natsaa”, joka valmentaa kylien 

nuoria pienten palvelutehtävien tuottamiseen. Kyseeseen voivat tulla 

vaikkapa sellaiset pienet kotiaputyöt, joista ei yritystoimintana saa 

kannattavaa. Nuoret oppivat työntekoa, pääsevät mukaan toimintaan ja 

kylälle saadaan pieniä, tarpeellisia palveluksia.  

 

ProAgria Kymenlaakson / Maa- ja kotitalousnaisten kansainvälinen 

Loving Local Values –hanke puolestaan tuotteistaa kymenlaaksolaista 

kylämatkailua. Hankkeeseen toivotaan mukaan alueen yrittäjien lisäksi 

paikallisia yhdistyksiä. Seminaarit ja opintomatkat sekä nuorten työhön ja 

kulttuuriin tutustuminen ovat myös mukana hankkeen toiminnassa. Hanke 

on kansainvälinen hanke Virolaisen Ehedad Elamused Lahemaal -

verkoston kanssa.  

 

Kylämatkailun tuotteistaminen, olemassa olevien palveluiden paketointi ja 

niiden rinnalla uusien ideoiden toteutus tuovat toimeentuloa ja virkistystä 

kylille. Pienten tarpeellisten palveluiden ideoiminen yhteistyössä alueen 

yrittäjien, yhdistysten ja julkisen sektorin kanssa antavat vanhuksille 

lisäaikaa kylällä asumiseen ja nuoremmille ikäryhmille helpotusta arkeen.  

Nämä päämäärät istuvat mainiosti myös Sopivaan Kylään.  



Yhteistyötahoja on monia muitakin. Kouvolan yhteispalvelupisteiden 

ympyröissä pyörivä STKL:n Sote-järjestöjen esiintuominen on poikinut 

monta mukavaa kontaktia ja tarjoaa jatkossa yhteistyön mahdollisuuksia 

mm. tapahtumajärjestelyissä. Ravimäki-yhdistyksen kanssa olemme 

viritelleet verkkojamme haminalaisen järjestötoiminnan yhteistyön ylle. 

Maaseutujärjestöjen yhteistyöryhmän myötävaikutuksella olemme taas 

järjestämässä Maaseutufoorumia ensi keväälle, nyt jo kuudennen kerran.   

 

Anjalankosken Yrittäjät ry on ottanut tehtäväkseen laatia vanhan 

Anjalankosken alueelle mahdollisimman kattavan palveluluettelon, johon 

otetaan mukaan yrittäjien lisäksi kaikenlaiset kylien palvelut, mm. kylä- ja 

seurantalojen vuokraukset. Sopiva Kylä –hanke on ollut mukana 

kannustamassa kyliä mukaan, tosin vaihtelevalla menestyksellä. Kaikki 

kylät eivät ole valitettavasti kokeneet ilmaista palvelua itselleen 

tarpeelliseksi.  

 

Monia muitakin tahoja on kuvioissa mukana. Ettehän pahastu, kun kaikki 

yhteistyökumppanit eivät nyt tule erikseen mainituiksi. 

 

Erilaisia ideoita ja resursseja meillä siis on tarjota. Nyt tarvitaan 

vastakaikua kyliltä. Ollaanko siellä valmiita tarttumaan tilaisuuteen ja 

ottamaan kaikki hyöty hankemaailman ja laajan yhteistyöverkoston 

tarjoamista mahdollisuuksista. Työtä se kuitenkin vaatii, itsestään ei 

mitään synny.  

 

Apua ja tukea on saatavissa. Kunhan otatte yhteyttä, niin tuumitaan lisää! 
 

                   
t. kyläasiamies Sirpa  

 

044-2977738, 040-5492410, 044 -5441345 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

www.kymenlaaksonkylat.fi 

  
 

 

Kotisivumme osoitteessa www.kymenlaaksonkylat.fi ovat muutosten 

tuulissa. Pahoittelen, jos ajankohtaista tietoa puuttuu. Asia korjaantuu. 

mailto:sirpa.vahauski@pp.inet.fi
http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


Kymenlaakson Kylät ry:n 

sääntömääräinen syyskokous 

 
järjestetään tänä vuonna Kouvolan Jaalassa  

Siikavan Kylätalolla tiistaina 18.10.2011 klo 18 alkaen. 

 

Kokouksessa ovat esillä mm. toimintasuunnitelma ja kustannusarvio sekä 

henkilövalinnat vuodelle 2012. 

 

Tulkaa kokoukseen ja tehkää ehdotuksia hallitusjäsenistä. Kymenlaakson 

kylät ry:n hallitusjäsenyys tarjoaa näköalapaikan maakunnalliseen 

kylätoimintaan sekä monipuoliset mahdollisuudet osallistua 

valtakunnallisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. 

 

Henkilövalintoihin kuuluu myös tilintarkastajan valinta vuodelle 2012. 

Poikkeuksellisesti tämä kokous valitsee tilintarkastajan myös vuoden 2011 

tilejä ja taloutta tarkastamaan. Asiasta lisää kokouksessa. 

 

TERVETULOA! KAHVITARJOILU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ajo-ohjetta; Siikavan Kylätalo, ensin noin 6 kilometriä Kelopirtiltä Heinolantieltä Mäntyharjun 

suuntaan, sitten Siikavantie kääntyy oikealle, tätä reilu kilometri ja olet perillä. 



 
KYMENLAAKSON KUUDES MAASEUTUFOORUMI 

 

Laajan yhteistyöverkoston yhdessä järjestämä Maaseutufoorumi on saanut 

ensi kevään teemakseen kylämatkailun. Monipuolisella ohjelmalla ja 

kiinnostavilla puheenvuoroilla tuodaan esiin kymenlaaksolaisen 

kylämatkailun mahdollisuuksia, toimijoiden verkottumisen tarpeellisuutta 

ja yhdessä tekemisen meininkiä.  

Kannattaa jo nyt laittaa muistiin, että 

odotamme juuri Sinua 

Kuusankoski -talolle keskiviikkona 18.4.2012. 

 

KYMENLAAKSON MAASEUTUMARKKINAT  

 

Laita jo kalenteriisi päivämäärä 26.4.2012. Silloin järjestetään 

Kantasatamassa Merikeskus Vellamon naapurissa järjestyksessään toiset 

Kymenlaakson Maaseutumarkkinat.  

Mukaan toivotaan paikallisia tuotteita, yhdistysesittelyitä, työnäytöksiä, 

kotieläimiä, puuhaa ja toimintaa markkinaväelle.  

Myyntipaikkoja on varattavissa jo talven aikana. Seuraa ilmoittelua.  

 
Lisätiedot www.seprat.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foorumin tauoilla tavataan tuttuja ja vaihdetaan kuulumisia. Kuva Vellamosta keväällä 2011 

http://www.seprat.net/


TULOSSA YHTEISTYÖSSÄ! TULOSSA YHTEISTYÖSSÄ! 
 

Kymenlaakson Kylät ry järjestää vielä tänä syksynä Haminan seudulla 

yhteistyössä Sadan Megan Maakunta –hankkeen ja Palmenian kanssa 

koulutuskokeilun, jossa kyliä opastetaan kotisivuasioissa. Tavoitteena on 

kehitellä kyläportaalia samaan tapaan kuin Itä-Uudenmaan Kylät 

www.itukylat.fi ovat toteuttaneet. Asian toteutuminen on kiinni kylien 

kiinnostuksesta asiaan. Mikäli koulutus toteutuu, tulee se olemaan avoin 

kaikille kiinnostuneille kyläyhdistyksille. Koulutus ja mahdolliseen 

kyläportaaliin mukaan pääsy tulee maksamaan, mutta jäsenmaksuamme 

maksaville kylille se pyritään saamaan kohtuuhintaiseksi ts. 

Kymenlaakson Kylät ry osallistuu merkittävästi kustannuksiin.  

 

Seuraa ilmoitteluamme ja tule mukaan! 
 

Mikäli kiinnostusta on, järjestetään vastaavaa koulutusta lisääkin ja 

kyläportaalia laajennetaan koskemaan koko maakunnan kyliä. Olkaa 

aktiivisia, tulkaa mukaan ja antakaa palautetta.  

Vain yhteistyöllä saamme tämän toteutettua.  

 

 

Huomasithan! 

Kirjeemme mukana seuraa tiedotusta Sadan Megan Maakunta –

hankkeelta. Eteläiseen maakuntaan (Hamina, Kotka, Pyhtää, Miehikkälä, 

Virolahti) tarjotaan mahdollisuuksia saada apua ja tukea valokuituasioihin. 

Kouvolan ja Iitin alueella toimijaksi on jo valikoitunut Osuuskunta 

Kymijoen Kyläkuitu, joten hankkeen yhteistyö tällä alueella muotoutuu 

sen mukaisesti ja tarkoittaa esim. tiedotusyhteistyötä.  

 

Sisällöntuotannon esittely ja koulutusmahdollisuudet ovat käytettävissä 

koko maakunnan alueella. Kannattaa tutustua erillisen esitteen 

esimerkkeihin.  

 

Sivuilta www.satamegaa.fi löydät liikenne- ja viestintäministeriön 

monipuolista esitemateriaalia, jota on paperiversioina jaossa myös 

erilaisissa kylätilaisuuksissa ja –tapahtumissa.  

 

http://www.itukylat.fi/
http://www.satamegaa.fi/


VALOKUITU ETENEE KOUVOLAN JA IITIN 

SEUDULLA 

 

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu tekee edelleen kovasti työtä 

valokuituasiassa. Kymenlaakson Kylät ry haluaa olla tukemassa tätä 

tärkeää tehtävää. Järjestämme yhteistyössä asiasta kiinnostuneille kylille 

infoiltoja. Ottakaa yhteyttä! 

 

Osuuskunta hakee kyliltä henkilöitä, jotka tarjottavan koulutuksen ja 

preppauksen jälkeen voivat markkinoida liittymiä. 

Olkaa aktiivisia ja ilmoittautukaa mukaan! 

Voitte ilmaista innostuksenne suoraan Kyläkuidun hallitusjäsenille esim. 

jukka@kemppinen.fi  tai minulle. Välitän Tiedot varmasti eteenpäin. 

 

kyläasiamies Sirpa 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

044 2977738   040 5492410   044 5441345 

 

Tärkeä muistaa! Jos et ole vielä osuuskunnan jäsen, niin liity pian. 

Jäsenyydelläsi osoitat tukesi tärkeälle työlle ja pysyt ajan tasalla asian 

etenemisestä! www.kylakuitu.fi Lisätietoa myös em. yhteystiedoista! 

 

 

 

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 

 

mailto:jukka@kemppinen.fi
mailto:sirpa.vahauski@pp.inet.fi
http://www.kylakuitu.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi
http://www.neuvohanke.fi/


Voimistuvat Kylät - 

Etelä-Kymenlaakson aluetilaisuus 7. – 8.10.2011  
Jamilahden Kansanopistolla  
Tikkupolku 1, 49460 Hamina 
 
 

Perjantai 7.10.2011 

 

 

9.00 Ilmoittautuminen ja kahvit 

     
9.45 Tilaisuuden avaus 13.40 Kyläbisneksen uudet muodot 
Vesa Tylli Juha Kuisma 
Puheenjohtaja, Kehittämisyhdistys Sepra ry Kylien liiketoiminta-asiamies,  
 Suomen Kylätoiminta ry 
9.55 Vuorovaikutusmetodien esittely     
Voimistuvat Kylät –päivien aikana 14.15 Maaseudun kehittäjän palkitseminen  
käytettävien menettelytapojen esittely  ja musiikkia iltapäivän piristeeksi 
Timo Reko, Aluepäällikkö, Maaseudun Sivistysliitto Haminan musiikkiopisto  
 
10.00 Kylä maaseutupolitiikan kokonaisuudessa 14.30 Seurakunnat yhdistyvien kylien tukena 
Eero Uusitalo, Juha Tanska 
Maaseutuprofessori, Maaseutupolitiikan Kirkkoherra, Kymin Seurakunta  
yhteistyöryhmän pääsihteeri  
 
11.00 Palvelut paikallislähtöisesti                 15.00 Päivän teemojen yhteenveto  
Ritva Pihlaja       Maaseudun Sivistysliitto 
Tutkija, YTR Kansalaisjärjestöteemaryhmän sihteeri  
 15.20 Jatkotoimet paikallistasolla 
12.00 Lounas                                                        Vesa Tylli, Kehittämisyhdistys Sepra ry 
  
13.00 Sopimuksellisuus palvelujen tuottamisessa  
Simo Palviainen 15.30 Päätöskahvit 
Asiantuntija, YTT, Entra Ky 
                                                          
 

Valtakunnallisen Voimistuvat kylät  –kampanjan tavoitteena on lisätä kylien ja 
kuntien vuoropuhelua.  Se etsii uusia ratkaisuja palvelujen järjestämiseen. 
 
Tule Sinäkin mukaan! 



 

Voimistuvat Kylät –  
Etelä-Kymenlaakson aluetilaisuus 7. – 8.10.2011  
Jamilahden Kansanopistolla  
Tikkupolku 1, 49460 Hamina  
 
 

Lauantai 8.10.2011 
 

9.00 Ilmoittautuminen ja kahvit  

9.30 Tilaisuuden avaus 12.30 Keskipäivän viihdettä 
Marjo Lehtimäki Purhoset sketsiryhmä 
Varapuheenjohtaja, Kymenlaakson Kylät ry    
  
9.40 Virolahti – rajanpinnan kylämyönteinen kunta 12.40 Kylätoiminnan kasvava vastuu  
Osmo Havuaho Tuomas Perheentupa 
Kunnanjohtaja, Virolahti Kehittämisjohtaja, Suomen Kylätoiminta 
 
10.00 Alueellisen vaikuttamisen vaihtoehtoja   13.20 Tiedon valtatie vai bittipolku kylään       
Christell Åström                      Erkki Rope, Projektipäällikkö 
Erityisasiantuntija, Kuntaliitto Sadan Megan Maakunta -hanke 
 
10.40 Oppimiskahvila uusista oivalluksista 14.00 Päätössanat ja jatkotoimet  
Timo Reko  Marjo Lehtimäki 
Koulutussuunnittelija, Maaseudun Sivistysliitto Varapuheenjohtaja, Kymenlaakson Kylät ry                   
                                                                    
11.30 Lounas 14.15 Päätöskahvit 
                                        

Tilaisuus on osallistujille maksuton lukuun ottamatta lounaita 6,00 euroa/päivä. 
Ilmoittautumisia vastaanotetaan Kehittämisyhdistys Sepra ry:n toimistolla: 

toimisto@seprat.net sekä 05 - 230 4514. Ilmoittaudu perjantaihin 30.9.2011 
mennessä ja kerro osallistutko jompaankumpaan päivään vai molempiin,  

varataanko sinulle lounasta ja onko sinulla ruokarajoitteita. 
 

Tapaamisiin Voimistuvien Kylien merkeissä! TERVETULOA! 
 
 

               

 

 

 



Sopiva Kylä – hankkeet etenevät 

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.  

Näin tehtiin mm. Kouvolan Kaipiaisissa. Viime talvena Kaipiaisten 

Nuorisoseura oli aloitteellinen. Toimijat ottivat yhteyttä ja tuumimme 

pienemmällä porukalla, miten lähdetään liikkeelle. Jatkossa mukaan 

pyydettiin kylän muita seuroja ja yhdistyksiä. Todettiin tarpeelliseksi 

kysellä kyläläisiltä kyläalueen harrastusmahdollisuuksien ja vapaa-ajan 

toimintojen riittävyydestä sekä kyläläisten ideoita seurantalon ja 

ympäristön kunnostukseen. Kyselyvastauksista tehty yhteenveto antoi 

pohjaa sekä kyläalueen ensimmäiselle kyläsuunnitelmalle että seurantalon 

ja kyläympäristön kunnostamis- ja monipuolistamishankkeelle, jolle 

haettiin ja saatiin rahoitus Kehittämisyhdistys Sepra ry:ltä.  

Pyhtään Hirvikoskella toimittiin vastaavalla tavalla. Kysely painottui 

lasten ja nuorten tarpeisiin. Uusi kyläsuunnitelma tehtiin kertyneillä 

tiedoilla. Vanha kun oli peräisin jo 1990-luvulta.   Liikunta- ym. 

harrastuspaikkojen ja kylän yleisilmeen kohotuksen hankkeistamista 

harkitaan vakavasti.  

Utin Kylät ry Kouvolasta oli ensimmäisiä palvelukartoitukseen lähteneitä 

kyliä. Kyselyn jälkeen alueelle on koottu palveluluetteloa, joka on viittä 

vaille valmis. Asukkaiden toiveet hyötispisteen laajentamisesta yms. on 

toimitettu eteenpäin. Liikuntapaikkoihin ja –reitteihin kohdistuneista 



toiveista on laitettu tietoa menemään. Kouvolan kaupungin kanssa on 

käyty keskustelua ei-lakisääteisen palvelusetelin mahdollisuuksista. 

Aloitteellisuutta ei ole tyrmätty. Kouvolan kaupungilla on pilottikylänä 

Vuohijärvi. Jos ja kun setelikäytäntöön saadaan hyvä malli ja 

kokeilutuloksia, ei asia toteutuminen esim. juuri Utissa ole mitenkään 

mahdotonta. Kylätoimijoiden itsensä asiaa ajamana Utin ABC:lle on 

tulossa sivuapteekki. Kyselystä saatiin vielä uutta uskoa, niin vahvasti se 

nousi vastauksissa esiin.  

 

Utin kyläilta keväällä 2010. 

Kysely tehtiin syksyllä 2010 

 

 

 

 

 

Iitin Lyöttilässä kyläyhdistys teki suuren työn toimittamalla kyselyn myös 

kaikille kesäasukkaille. Heti kyselyn jälkeen jatkotoimenpiteet 

kohdistuivat vesihuollon ja valokuidun edistämiseen kyläalueella. 

Vastauksista kylätoimijat saivat monenlaista muutakin vinkkiä toiminnan 

kehittämiseen. Seurantalolle toivottiin mm. lehtihyllyä ja lainattavia 

kirjoja, kesätoripäiviä, kesätapahtumaa ja erittäin laajasti 

terveydenhoitajan vaikkapa kuukausittaista vastaanottoa. Tämän asian 

tiimoilta kaivataan yhteistyötä Iitin kunnan kanssa. Olisiko toimintamalli 

mahdollinen? Iitin neuvottelukunnan kokouksessa syyskuun alkupuolella 

kävi ilmi, että toimeliaalta Vuolenkosken kylältä tällainen vastaanotto oli 

juuri loppunut. Toivottavasti tämä tieto ei tarkoita sitä, etteikö palvelua 

voisi uudelleen aloittaa sekä Vuolenkoskella että Lyöttilässä kuin myös 

muilla Iitin kylillä.  



Muita kyselykyliä ovat olleet Kouvolasta Saaramaa, Tuohikotti, ja Jaalan 

kirkonkylä. Saverolla pienimuotoinen, tapahtuman yhteydessä toteutettu 

kysely koski alueen asukkaiden toiveita ja tarpeita liittyen 

liikuntapalveluihin. Iitistä kyselyn on tehnyt myös Perheniemi. 

Virolahdella Virojoen kyläyhdistyksen kanssa tehty kysely painottui tori- 

ja markkinatoiminnan kehittämiseen.  

 

Kouvolan Saaramaalla 

raudanpolttonäytös heinäkuussa 

2011 keräsi kymmeniä 

kiinnostuneita  

Kuva; Juuli Vähäuski 

 

 

 

Virojoen markkinoilla 4.6. 

asiakaskyselyyn vastasi yli 50 

markkinakävijää. 

 

 

 

 

 

Haminassa on tänä syksynä tekeillä tähän mennessä laajin kysely Husula-

Salmenkylä-Tompurinmäki –alueilla. Sopiva Kylä on saanut 

kumppaneikseen paikallisten asukas- ja omakotiyhdistysten lisäksi 

Ravimäkiyhdistyksen sekä Haminan kaupungin vanhuspalvelut. Kysely 

huipentuu koko kansan iloiseen asukastapahtumaan Vehkalinnassa 

lauantaina 22.10. klo 9 – 13. 



Kymenlaakson Kylät ry:n yksi perustehtävä on yhteistyössä paikallisten 

toimintaryhmien kanssa innostaa ja kannustaa kyliä hanketoimintaan ja 

tuoda tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista kylien hyville, 

toteuttamiskelpoisille ideoille. 

ÄLÄ JÄÄ IDEASI KANSSA YKSIN. OTA YHTEYTTÄ JA 

TUUMITAAN, KUINKA IDEASI KEHITTYY TEOIKSI JA 

TOIMINNAKSI! 

 

KYLIEN TOIMIJAT 

Muistattehan hyödyntää erilaiset rahoituskanavat. Nytkin on haettavana 

rahaa kylien kehittämistoimiin monesta paikasta.  

Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön apurahat 2011 

Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö julistaa vuoden 2011 

apurahat haettaviksi 30.9.2011 mennessä. Säätiö myöntää apurahoja 

tarkoituksiin, jotka vahvistavat ja kehittävät kylien elinvoimaisuutta 

entisten Jaalan, Elimäen ja Valkealan kuntien alueella sekä edistävät 

niiden asukkaiden hyvinvointia. Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus 

osoitteella Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö, Vartiotie 4, 

45100 Kouvola 30.9.2011 mennessä. Hakemuslomakkeita on saatavissa 

sähköisesti säätiön Internet-sivuilta http://www.jev.fi, sähköpostilla 

osoitteesta aila.heikkinen@kouvola.fi, tai postitse puhelinnumerosta 

020 615 4504. Lisätietoja antaa säätiön hallituksen sihteeri Aila Heikkinen 

puh. 020 615 4504 ja asiamies Stig-Olof Lindholm puh. 040 551 6854. 

Jaalan kotiseutusäätiö 

Vuoden 2011 hakuaika on käynnissä 1.9. - 30.9.2011. Lisätiedot sihteeri 

Tuula Mikkola 040 5095329 

Kouvolan kaupungin haasteellisten alueiden raha  

Kouvolan kaupunki myöntää rahoitusta maaseudun ja haasteellisten 

alueiden elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia edistäviin 

hankkeisiin. Haasteellisten alueiden raha on tarkoitettu entisten 

https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.jev.fi&urlHash=5.2698428986412E-111


Anjalankosken ja Kuusankosken alueille vähän kuin korvaamaan JEV-

säätiön tarjoamia mahdollisuuksia. 

Hakijana voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö. Rahoitusta voidaan 

myöntää hankkeeseen, jolle kaupunki ei ole myöntänyt muuta tukea tai 

avustusta. Tuen määrä on enintään 70 % tuettavan hankkeen tai 

toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista. Rahoitusta tulee hakea ennen 

hankkeeseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä. Hakemiselle ei ole 

määräaikaa. Rahoituksen myöntää hakemuksesta Kouvolan 

kaupunginhallituksen elinkeinojaosto.  

Anomus liitteineen tulee toimittaa osoitteella Elinkeinojaosto, PL 85, 

45101 Kouvola.  

Lisätietoja: 
Hankejohtaja Leo Pyöriä  

p. 020 615 8820 

leo.pyoria@kouvola.fi  

projektiassistentti Saila Monteiro 

p. 020 615 4016 

Toimintaryhmien hankehaut 

Pohjois-Kymen Kasvu ry www.pohjois-kymenkasvu.fi , hankehaku 

päättyy 31.10.2011. Lisäksi Kylätalot kuntoon -toimintaryhmän 

koordinointihankkeen (alahankkeiden) haku on 9.9. - 31.10.2011. 

Alahankkeet ovat yleishyödyllisiä investointeja. Kysy lisää p. 05 3220042 

ja toimisto@pohjois-kymenkasvu.fi  

Kehittämisyhdistys Sepra ry:n www.seprat.net vuoden viimeinen 

hankehaku päättyy 28.10.2011, hallituskäsittely 24.11. Lisätietoja saat     

p. 05 2304514 ja toimisto@seprat.net  
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ASIAA YHTEYSTIEDOISTA JA TIEDOTTAMISESTA 

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

pysyvät ajan tasalla, tarvitsemme siihen apuanne ja pyydämmekin 

ilmoittamaan puheenjohtaja- ym. vaihdokset kyläasiamies Sirpalle. 

Sähköpostilistat ovat olennaisia nopean tiedon jakamisen kanavia. 

Ilmoitathan meille sp-osoitteesi ja pääset osalliseksi ajankohtaisista 

kylätoimintatiedoista ja –tapahtumista.  

Monet muutkin ovat tietoisia laajoista rekistereistämme ja osoitetietoja 

pyydetään milloin mihinkin tarkoituksiin. Kymenlaakson Kylät ry:n 

hallitus on aikanaan päättänyt, ettei osoitetietoja luovuteta ulkopuolisten 

käyttöön. Yhteistyökumppaneiden asioista tiedotetaan sähköposteja 

välittämällä ja kyläkirjeissä.  

Muut tahot voivat jatkossa saada tiedotukselleen tilaa kyläkirjeestämme 

maksamalla kulut kattavan hinnan esim. 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 2011 

Puheenjohtaja Jarmo Tähtinen 

Riutanpääntie 314 

47450 PERHENIEMI 

045 1109 082 

jarkke007@luukku.com   

  

Marjo Lehtimäki (vpj 2010) 

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.rautanen@kymp.net  

Varajäsen Leena Kataikko 

Järvenkyläntie 379,  

49770 SALO-MIEHIKKÄLÄ 

040 7330 386  

Ilpo Ruokonen 

Oivontie 2 a, 45610 KORIA 

040 8447020 

ilpo.ruokonen@pp.inet.fi  

Varajäsen Matti Hälikkä 

Peltomiehentie 9 45120 KOUVOLA 

050 4957 519 

matti.halikka@elisanet.fi  

Anne Mettälä Kymiasemantie 10 A 2, 

45610 KORIA  

053220042, 040 5861 134 

anne.mettala@pohjois-kymenkasvu.fi  

Varajäsen Leena Borg 

Siikavantie 137 B, 47710 JAALA 

040 5178 433, 050 4955 646 

leena.borg@pohjois-kymenkasvu.fi  

Sami Porkka 

Saverontie 390 B,  

45460 SAVERO 

0400 558597 sami.porkka@pp1.inet.fi  

Varajäsen, taloudenhoitaja  

Tapani Mikkola 

Ahvenistontie 191, 47710 JAALA 

020 615 7614, 041 5438852 

tapani.mikkola@kouvola.fi  

Heli Varjakoski 

Tapiolantie 4, 49860 KLAMILA 

0500 844 547 

heli.varjakoski@luukku.com  

Varajäsen Esko Niskanen  

Tillintie 24, 49900 VIROLAHTI  

050 3559 960 

esko.niskanen@kymp.net    

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 
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