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Tämän tiedotteen Sopiva Kylä - ja Kyläportaali –hankkeiden osuutta on rahoittanut 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  Tiedotteen sisällöstä vastaa Kymenlaakson Kylät ry sekä 

yhdistyksen Sopiva Kylä – ja Kyläportaali –hankkeet. 

                  



 Enäjärvellä syksyn alkaessa 2012 

 

SYKSYINEN TERVEHDYS KYLILLE ! 

Monin tavoin erilainen kesä on takana. Ilmat nyt oli, mitä oli, mutta eipä 

ainakaan iho palanut. Toisaalta olin poissa töistä melkein kaksi kuukautta 

ja oikeastaan ensimmäistä kertaa ulkona kylätoiminnasta näin pitkään näin 

tyystin. Ehkä se kannatti, sillä nyt tuntuu mukavalta aloittaa puuhakas 

syksy ja ahkera talvi kanssanne.  

 

Sopiva Kylä –hankkeille aiotaan hakea jatkoaikaa, sillä hankkeet eivät ole 

toteutuneet suunnitellusti ja hankerahoitusta riittää muutamalle 

lisäkuukaudelle. Teemme siis edelleen kanssanne kyselyitä ja kartoituksia 

sekä laadimme toimintamalleja uudenlaiseen palvelutuotantoon.  

 

Olemme tiiviisti mukana Kouvolan kaupungin Voimaa Vanhuuteen –

kampanjassa, jossa järjestetään ikäihmisten liikuntamahdollisuuksia 

kylille. Kyläkulttuurikartan ideaa jatketaan taas pienen viiveen jälkeen. 

Haminassa kylät lähtevät toivottavasti tekemään kyläkirjasta, kun 

lokakuussa tapaamme.  

 

Joni on aloittanut syksyn kyläportaali-illoilla. Nyt tehdään kylien 

kotisivuja ja luodaan vertaistukiverkosto. Syksyn mittaan ja talven 

koittaessa rakentuu koko maakuntaa koskeva portaali, josta kylien asiat 

löytyvät keskitetysti. 

 

Kaikesta tästä ja vähän muustakin löydät lisää asiaa tämän 

kyläkirjeen sivuilta. 

 
Reipasta Syksyä! 

                   
t. kyläasiamies Sirpa  

 

044 2977 738, 040 5492 410, 044  5441 345 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

www.kymenlaaksonkylat.fi 

 
Ps. Kyläkirje 4/2012 ilmestyy joulukuussa! 

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


Kymenlaakson Kylät ry:n sääntömääräinen syyskokous 

 

torstaina 18.10.2012 klo 18 alkaen  

Ravimäkiyhdistyksen tiloissa Haminassa 

 

Kokouksessa ovat esillä toimintasuunnitelma ja kustannusarvio sekä 

puheenjohtajan ja hallitusjäsenten valinta vuodelle 2013. Jaossa myös 

ajankohtaista tietoa Sopiva Kylä Etelä- ja Pohjois –Kymenlaaksossa –

hankkeista sekä Kymenlaakson Kyläportaalista.  

 

Ravimäkiyhdistyksen löydät osoitteesta Tarkka-ampujankatu 1. Haminan 

Robin Hoodin kohdalta käänny vastakkaiseen suuntaan, tankkauspisteen 

edestä eteenpäin Husulan suuntaan muutama sata metriä. Parkkipaikka tien 

sivussa.  

 

Kahvia tarjotaan! Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Kuva vuoden 2011 syyskokouksesta Siikavan Kylätalolta, Jaalasta, Kouvolasta. 

 

 



KYMENLAAKSON KYLÄPORTAALI – PORTTI KYLIIN  

 

Kaksivuotinen hanke pyrkii kokoamaan koko Kymenlaakson kattavan ja 

keskitetyn kyläportaali-sivuston. Lisäksi se tarjoaa kylille mahdollisuuden 

kehittää tietotekniikkaan vertaistukea erityisen vertaistukiverkoston avulla. 

Kyse siis ei ole pelkästään kylien kotisivuista. Hanke ei myöskään tuota 

pelkästään pelkkiä yhdistysten kotisivuja vaan koko kyläyhteistölle 

yhteiset sivut. 

 

Kiinnostus on virinnyt erityisesti aktiivisten kyläyhteisöiden kohdalla, 

joilla on jo jonkinlaiset kotisivut tai lähiaikojen suunnitelmissa on aikeita 

toteuttaa sellaiset. Hyvin usein saa kuulla joko hankalasti päivitettävistä, 

html-ohjelmointia vaativista sivustoista tai sivuistoista, jotka ovat olleet 

vain yhden ainoan ihmisen ylläpitämiä. Tällöin esimerkiksi henkilön 

muuton yhteydessä toiselle paikkakunnalle ovat kylän sivut jääneet 

heitteille. 

 

Pidän itse tärkeänä sitä, että kylillä ja niissä toimivilla yhdistyksillä on 

aktiivista tiedotustoimintaa internetissä. Tämä luo erityisen ikkunan 

kylään, jolloin ulkopaikkakuntalaiset voivat seurata vaivattomasti kylällä 

tapahtuvaa toimintaa kotoa käsin, unohtamatta kyläläisiä itseään. 

Esimerkiksi maalle muuttoa suunnittelevat ihmiset voivat saada jo 

pelkästään kylän kotisivujen kautta vaikutteen kylän elinvoimasta. 

 

Kylissä oleva innostus ja tämän hetkinen osaaminen on vain kanavoitava 

oikein tässä hankkeessa. Kyläläisten on annettava toteuttaa omia visioitaan 

ilman teknisiä esteitä. Hankkeessa kotisivut toteutetaan helppokäyttöisen 

sisällönhallintajärjestelmän kautta, joten ainoat vaatimukset kylän 

kotisivujen sisällöntuotannolle on halu luoda sisältöä ja internet-yhteydellä 

varustettu tietokone. Ainoa haaste on hillitä hurjimpia visioita ja palauttaa 

ihmisiä takaisin maan pinnalle, kun eivät ne kotisivut ihan kaikkea sentään 

mahdollista. 

 

Hankkeessa tullaan antamaan koulutusta niin käytettävään 

sisällönhallintajärjestelmään kuin perustettavaan vertaistukiverkostoon. 

Lisäksi annetaan koulutusta sisällöntuotannosta, jolloin kyläläiset saavat 

uusia eväitä kotisivujen toteuttamiseen. Koulutusaiheita ovat muun muassa 

verkkojulkaiseminen, valokuvaus ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Koulutus 



järjestetään hyvin pitkälle verkossa, lähikoulutuksessa lähinnä perehdytään 

asioihin, joita verkko-opiskeluna ei voi tehdä, esimerkiksi 

henkilökohtaisen järjestelmäkameran säädöt tai tietokoneen 

komponenttien asentaminen. Annettava koulutus tarjoaa hyvän pohjan 

toiminnalle myös siten, kun hanke on päättynyt.  

 

Hankkeessa toteutettava vertaistukiverkosto on kova haaste, sillä ihmisten 

vapaa-ajasta kamppailee niin moni muu taho. Tietotekniikan vertaistuki on 

myös haastavaa, joten mistään hirvittävän helposta harrastuksesta ei ole 

kyse. Vertaistukiverkoston on tarkoitus auttaa ihmisiä käytännön 

ongelmissa erityisesti maaseudulla. Maaseudulla asuessa ei ensimmäisenä 

tule mieleen lähteä ajamaan useita kymmeniä kilometrejä 

tietokonehuoltoon jonkin pikkuasian takia. Lisäksi ihmisten on helpompi 

kääntyä tuttujen henkilöiden puoleen ongelmatilanteissa. 

Vertaistukiverkoston päätehtävä ei kuitenkaan ole kilpailu alan yrittäjien 

kanssa vaan tarjota henkistä tukea ja opastaa hyvin arkipäiväisissä asioissa. 

Vertaistukiverkoston yhtenä viestintäkanavana tulee olemaan kyläportaali. 

 

Itse kyläportaalissa tullaan toteuttamaan muun muassa maakunnallinen 

kylien tapahtumakalenteri sekä keskustelufoorumit. Näiden tarkoituksena 

on kehittää kylien välistä viestintää, jolloin vältytään esimerkiksi 

päällekkäisiltä tapahtumilta jos tavoiteyleisö on sama. Tapahtumakalenteri 

tulee olemaan verraton työkalu myös maakuntamatkailijoille sekä kylien 

kesäasukkaille, jotka nykyisin joutuvat etsimään tietoa hyvin monesta 

lähteestä. 

 

Olisi hienoa, jos kyläläiset kykenisivät toimimaan yhdessä yli kylärajojen. 

Kylien kotisivut ovat tulleet jäädäkseen ja yhä kasvavissa määrin ihmiset 

arvioivat asioita näkemättä niitä paikanpäällä. Siksi panostaminen 

verkossa tapahtuvaan viestintään kannattaa eikä ole hukkaan heitettyä. 

 

 

 

Joni Tyviö 

hankevetäjä / Kymenlaakson kyläportaali 

GSM 0406702155 

kykyportaali@gmail.com 
 

javascript:void(0);


Tunnelmia ensimmäisten portaali-iltojen jälkeen 

 

Jaalassa 17.9 pidetyssä kyläportaali-illassa esiteltiin kyläportaali-hanketta 

laajasti ja tilaisuuden loppupuolella tehtiin alustava päätös yhteistyön 

tekemisestä yli kylärajojen. Yhteistyötä tullaan tekemään muun muassa 

työryhmätoiminnassa, joka vaikuttaa esimerkiksi kylien sivujen 

rakenteeseen ja toteutettavaan sisältöön.  

 

Tuohikotissa 19.9 pidetyssä tilaisuudessa kiinnostusta herätti erityisesti se, 

että sisällönhallintajärjestelmän avulla sisältöä voi luoda myös satunnaiset 

käyttäjät. Lisäksi kiinnostusta lisäsi hankkeessa tarjottava koulutus ja 

alhaiset kustannukset. 

 

Kouvolan kunnan alueella järjestettäviä tilaisuuksia on varjostanut 

erityisesti peltopuintien tavanomaista myöhäisempi ajankohta, joten 

tilaisuuksiin eivät ole päässeet kaikki halukkaat paikalle. Tästä ei pidä olla 

lainkaan huolissaan, sillä tilaisuuksia järjestetään myöhemmin 

loppusyksystä uudestaan koko Kymenlaakson alueella tarpeen niin 

vaatiessa. 

 

Lisäksi jokainen kyläyhdistys voi halutessaan kutsua hankevetäjän 

esimerkiksi yhdistyksen kokouksiin kertomaan hankkeesta ja käytännön 

toimenpiteistä. Yhteystiedot löydätte edelliseltä sivulta. Näihin 

tilaisuuksiin kannattaa myös kutsua muitakin kylillä toimivia yhdistyksiä 

ja asukkaita kuulemaan kotisivuasioista. 

 

Hanke tekee yhteistyötä tämän vuoden lopussa päättyvän Sadan megan 

maakunta -hankkeen kanssa. Sadan megan maakunta -hanke järjestää 

23.10 valokuituasioihin liittyvän koulutuksen klo 18.00 alkaen 

Kouvolan alueella yhteistyössä Kymenlaakson Kyläportaali -

hankkeen kanssa. Koulutusta tarjotaan erityisesti Kyläportaali -

hankkeeseen siihen mennessä osallistumisesta päättäneille kylille ja 

erityisesti vertaistukiverkostolle. Toki koulutustapahtuma on avoin kaikille 

kiinnostuneille. Koulutuspaikka ilmoitetaan myöhemmin osoitteessa 

www.kymenlaaksonkylat.fi  ja Kykyn sähköpostilistojen avulla. Alustavat 

ilmoittautumiset vaikka jo nyt Jonille joko osoitteeseen 

kykyportaali@gmail.com tai 040 670 2155. 
 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
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JÄSENMAKSUISTA! JÄSENEDUISTA! 

Tänä vuonna Kymenlaakson Kylät ry:n yhdistysjäsenmaksun 25 euroa on 

maksanut 78 kylää. MaaseutuPlus -lehden syksyn numerot tulevat 

jäsenmaksunsa suorittaneille kylille toivottuun osoitteeseen. Kunhan 

kyläportaali-hanke saadaan vauhtiin, tulee kyläportaalissa mukana olosta 

yhdistyksemme uusi jäsenetu.  Henkilöjäsenmaksun 10 euroa on tänä 

vuonna suorittanut 52 henkilöä.   

 

Mikäli olet halukas liittämään yhdistyksesi jäseneksi tai olet itse 

kiinnostunut henkilöjäsenyydestä, niin jäsenmaksusta saat pankkisiirron tai 

sen voit maksaa tilillemme FI34 5751 1040 0164 10. Jälkimmäisessä 

tapauksessa laita viestikenttään erikseen, ketä maksu koskee. Näin 

pysymme ajan tasalla, keneltä suorituksia on tullut.  

 

HUOMIOITHAN TÄMÄN HALLITUKSEMME LINJAUKSEN; 

Kyläkirjeet postitetaan jatkossa vain jäsenmaksun maksaneille kylille 

ja henkilöille.  

 

Ja huomaathan vielä; Kyläportaali-hankkeeessa tehdään kotisivuja tai 

linkitetään valmiita sivustoja portaaliin. Mukaan lähteville kylille 

osallistumismaksu on uusien sivujen teosta 150 euroa. Linkitys maksaa 

muutaman kympin.  Jatkossa tarjoamme toistaiseksi palvelintilan 

jäsenmaksua vastaan. Mikäli kylän yhdistys ei maksa yhdistysjäsenmaksua 

25 euroa/vuosi, perimme palvelintilasta vuosimaksun, joka on 

suuruudeltaan noin 50 euroa/vuosi. Tässäkin hyvä ja kannattava syy 

suorittaa jäsenmaksu. 



Sopiva Kylä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa –hankkeet jatkuvat  

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

paikallisten toimintaryhmien rahoittamia osa-aikaisia hankkeita, joihin 

tällä hetkellä käytettävä työaika on 35 % kummassakin. Hanke jatkuu 

ainakin alkuvuoden 2013.   

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.  

Kertyvillä tiedoilla päivitetään kyläsuunnitelmia tai tehdään kokonaan 

uusia sekä viedään pääkohdat seuraavien vuosien toimintasuunnitelmiin. 

Selkeä yhteinen kylän tarve ja toive voidaan hankkeistaa. 

Sopiva Kylä Etelä-Kymenlaaksossa hanke avusti Miehikkälän ja 

Virolahden kyliä laatimaan palvelukartoituksia viime talven ja kevään 

aikana. Kylien toimijat laativat aukeaman verran esittelyä kylästään ja sen 

tarjonnasta. Aineistosta koottiin kääntökirja ”Miehikkälä ja Virolahti 

Kylien Kertomana”, joka ilmestyi sopivasti juhannusviikolla esille 

molempien kuntien kesätapahtumiin. Liki koko painosmäärä 2100 kpl on 

jo löytänyt kotiosoitteensa. Kirjasesta on tulossa nettiversio.  

 

Nyt tavoittelemme samaa Haminassa eli kokoonnumme 9.10. Myllykylään 

Tahtilaan klo 18 ja teemme lopullisen päätöksen Haminan kylien kirjasen 

aloittamisesta. Haminan kylä- ja asuinalueiden edustajien toivotaan olevan 

runsaslukuisesti paikalla, koska nyt pitää tietää, ketkä ovat asiassa 

mukana! 

 

 

 

 

 

 

 

 



TYÖLLISTÄMISEN PELISÄÄNNÖT YHDISTYKSILLE -koulutus 

 

järjestettiin syyskuussa kahden illan koulutuspakettina Pohjois-Kymen 

Kasvun toimistolla Korialla. Järjestelyistä vastasivat Pohjois-Kymen 

Setlementti ry:n Uusi Ura ammattipajasta – hanke, Pohjois-Kymen Kasvu 

ry ja Kymenlaakson Kylät ry:n Sopiva Kylä Pohjois- ja Etelä-

Kymenlaaksossa –hankkeet. Koulutusilloissa puhuttiin palkkatuesta, 

hankerahoituksesta, työnantajavelvoitteista, palkkauksesta jne.  

Jos vastaava koulutus kiinnostaa eteläisen maakunnan alueella, niin 

otathan yhteyttä. Järkätään teille sellaista! 

 
 

 

 

 

Korialla Pohjois-Kymen 

Kasvu ry:n toimistolla  

TE-toimiston Timo Valtonen  

opasti osallistujia  

mm. tukityöllistämisessä. 

 
 

 

 

HUOMIO! HUOMIO! 

Pohjois-Kymen Setlementti ry:n hallinnoima ja RAY:n rahoittama Uusi 

ura ammattipajasta –työllistämishanke toimii vuoden 2012 loppuun ja 

tarjoaa tukea työnantajille rekrytointiprosessissa ja mahdollisesti syntyvän 

työsuhteen alkuvaiheessa. Ammattipajahankkeeseen voidaan ottaa mukaan 

uutena kohderyhmänä myös maaseututoimijoita: kyläyhdistyksiä, 

urheiluseuroja jne., joilla on tarve työllistää, mutta jotka kaipaavat 

rekrytointiinsa apua ja tukea. Toiminta-alueena Kouvola ja Iitti. 

Lisätiedot: Iina Uttermark, p. 044-541 2864, iina.uttermark@kymp.net, 

http://www.pohjois-kymensetlementti.fi 

 

Kylä- ja seurantaloja ylläpidetään usein ainoastaan talkoovoimin. Kylien 

yhteistyötä tekemällä voisimme palkata yhdessä työhön esim. 

tukityöllistettävän. Mitkä naapurikylät haluavat miettiä tätä vaihtoehtoa? 

Pikaisesti yhteyttä kyläasiamieheen, niin pykätään pystyyn loistava 

ennakkotapaus malliksi kaikille muille! 

javascript:void(0);
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Aletaanpas koota kylien kiinnostavia paikkoja, tarinoita 

ja kohtaloita Kouvolan kyläkulttuurikartaksi 
 

Millaisia mielenkiintoisia paikkoja tai tarinoita sinun kylässäsi on 

esiteltäväksi muillekin? Laaditaan yhdessä näistä kyläkohteista 

kyläkulttuurikartta, jonka avulla suunnistamme kohteesta toiseen. 

Laitetaan tarinat talteen ja kootaan niiden pohjalta kyläkulttuuri-iltoja 

teidän ja meidän iloksi.  

Tarkoituksena on tehdä kyläalueita, niiden historiaa ja kulttuuria tutuksi ja 

saada ihmiset liikkumaan kyliä ristiin rastiin.  

 

NYT ON AIKA ILMOITTAUTUA MUKAAN! 

 

Muutama kylä on jo kiinnostuksensa ilmaissut, mutta joukkoon mahtuu 

vielä jokunen. Ottakaahan yhteyttä kyläasiamies Sirpaa, niin järjestämme 

tapaamisen ja laitamme homman käyntiin! 

 

Tervetuloa mukaan Kouvolan kyläkulttuurikartan luomiseen! 
 

Kouvolan Kyläkulttuurikartta –yhteistyössä mm.  

Kouvolan kaupunki – kulttuuritoimi ja maaseutupalvelut 

ProAgria Kymenlaakso / Maa- ja Kotitalousnaiset / LLV-hanke 

Kymenlaakson Kylät ry ja Sopiva Kylä –hankkeet 

Pohjois-Kymen Kasvu ry ja Kehittämisyhdistys Sepra ry 

Suunnittelussa mukana on ollut mm. Kymenlaakson Kesäyliopisto sekä 

kotiseutuyhdistyksiä, metsästysseuroja, liikunta- ja urheiluseuroja.  

Lisää toimijoita mahtuu mukaan! TERVETULOA! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eila ja Rampe –kiertue; Viksun Elämän ilosanomaa pitkin kyliä 

 

Kotkalainen Kimara-ryhmä teki viime keväänä meille kylien toimijoille 

mieluisan ehdotuksen tuoda teatteriesityksen ”Eila ja Rampe – Viksua 

elämää” kiertämään kylillä. Aika moni tähän tarjoukseen tarttuikin.  

 

Eila ja Rampe perustuu Sinikka Nopolan teksteihin. Dramatisoinnista ja 

ohjauksesta on vastannut Eila Tuomainen. Eilan ja Rampen harmittomalta 

kuulostava, mutta ajoin napakaksikin äityvä sanailu vievät katselijan ja 

kuuntelijan mukaansa.  

 

Nyt esitykset ovat loppuneet, mutta jatko-osa on kuulemma suunnitteilla. 

Jäämme innolla odottamaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hyvin sitä kylätalon (entisen koulun) huone muotoutuu teatteriksi, kun on osaavia ihmisiä 

paikalla. Kuva Enäjärven kylätalolta 16.9.2012  

Vasemmalta Rampe (Esko Junkkari), Likka (Hanna-Kaisa Larvi), Huoltomies (Kalevi Laine) 

ja Eila (Leena-Kaisa Kivioja) 

 

 



Kouvolan kylien neuvottelukunta, Kouvolan kaupungin maaseutupalvelut, 

Pohjois-Kymen Kasvu ry sekä Kymenlaakson Kylät ry:n Sopiva Kylä –

hankkeet kokoavat Kouvolan kylien neuvottelukunnan edustajat ja/tai 

varaedustajat järjestyksessään toiseen 

 

KYLÄPARANTAMOON Kymen Paviljongille 20.11.  

 

Aloitimme maailman ja Kouvolan parantamisen viime vuonna ja nyt 

jatkamme. Illan teemana on tulevaisuus. Pitäkää huoli, että kyläedustajat 

tulevat paikalle. Täältä ei kannata olla pois! 

 

Tarkempaa tietoa on tulossa! 

Asiasta lisää seuraavassa neuvottelukunnan kokouksessa 17.10. 

 

 

Voimaa Vanhuuteen –kampanja pyörii Kouvolan kylillä 

 

Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen –kampanja on edistänyt ikäihmisten 

terveysliikuntaa kymmenissä kunnissa. Uusimpia mukaan tulijoita on 

Kouvola, joka on aktiivisesti haastanut kampanjaan mukaan kolmannen 

sektorin toimijoita, myös kylien yhdistyksiä ja seuroja. Kymenlaakson 

Kylät ry ja Sopiva Kylä –hankkeet ovat asiassa mukana.  

 

Tule kanssamme ideoimaan  

kotona asumista ja yleistä virkeyttä  

vahvistavaa terveysliikuntaa teidän kyläalueelle. 

 

Etukäteen valituille kyläalueille on jo järjestetty (mm. Kaipiainen 3.9. ja 

Järvi-Anjala 2.10.) ja järjestetään teemailtoja. Huhdasjärvellä tapaamme 

1.11. 

 

Mikäli asia kiinnostaa, ottakaa yhteyttä hankkeen vetäjään Mirja 

Michelssoniin  

 

Mirjan yhteystiedot; 020 615 6435 mirja.michelsson@kouvola.fi  

 

Kyläasiamies Sirpaankin saa ottaa yhteyttä tässä asiassa! 

 

mailto:mirja.michelsson@kouvola.fi


AJANKOHTAISIA PALOJA! 

PASSI –koulutushanke (Kouvola ja Iitti) 

Hankkeen tarkoituksena on edistää 15 vuotta täyttäneiden nuorten 

työelämässä tarvittavien taitojen oppimista ja sitä kautta parantaa nuorten 

työelämävalmiuksia. Hankkeessa järjestetään työelämävalmiuksia 

edistäviä koulutuksia. Hankkeen hallinnoi Kaakkois-Suomen 4H-piiri.  

Lisätietoja:  

projektipäällikkö Milla Seppälä p. 040 1502 611 milla.seppala@4h.fi tai 

projektiohjaaja Leena Borg p. 040 1502 612 passi@4h.fi 

 

Kylämatkailun kehittämishankkeeseen etsitään mukaan uusia kyliä 

Lomalaidun ry:n Kylämatkailun kehittäminen – valtakunnallinen 

koordinointihanke II, jatkaa kylien kokonaisvaltaista kehittämistä. 

Edellisessä hankkeessa oli mukana 16 pilottikylää, nyt etsitään mukaan 

uusia kyliä valtakunnalliseen kylämatkailun kehittämistyöhön.  

Hankkeeseen osallistumista suunnittelevilta maaseudun kyliltä toivotaan 

aktiivista matkailuyrittäjyyttä, yhteistyöhenkeä sekä riittävästi resursseja. 

Hankkeesta tietoa MaaseutuPlus-lehdessä 3/2012. 

Lisätietoja kylien hakuprosessista projektipäällikkö Synne Nordström, 

puh. 044 330 3336 tai s-posti synne.nordstrom@lomalaidun.fi 

http://www.lomalaidun.fi/kylamatkailu 

Viestimuuntaja –lehden seuraavan numeron  teemana   kylätoiminta 
Seuraavan Viestimuuntaja-lehden aineistojen kokoaminen on 

ajankohtaista. Painatus ja jakelu tapahtuvat syksymmällä. Jakelu tapahtuu 

postin mukana peittojakeluna Kaakkois-Suomen maaseutualueille. 

Kaakkois-Suomen viestintähankkeen sivuilla osoitteessa 

http://www.viestimuuntaja.fi on ajankohtaista asiaa Kaakkois-Suomen 

ELY-keskuksen ja neljän toimintaryhmän rahoittamista hankkeista ja 

rahoitusmahdollisuuksista. Lehti on luettavissa näköislehtenä 

viestimuuntaja-sivuilla. Vuoden 2013 alussa on tulossa ympäristöön ja 

maatalouteen painottuva lehti.  
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Huom! Piirustuskilpailu lapsille ja nuorille ”Minun maaseutuni” 

jatkuu 31.12.2012 saakka. Tarkemmat tiedot osoitteessa 

http://www.viestimuuntaja.fi 

Yhteystiedot: Tiedottaja Ulla Hoikkala, 040 586 1210, 

ulla.hoikkala@viestimuuntaja.fi  

 

Nyt kannattaa ostaa liittymät heti Kymijoen Kyläkuidulta! 

Rakentaminen on aloitettu! Liittymien hankinta on ajankohtaista, joten 

yhteys suoraan Kymijoen Kyläkuituun! Osuusmaksu on 60 euroa ja 

jäseneksi liittymismaksu 32,50 euroa (+ voimassa oleva arvonlisävero). 

Jäseneksi liittyminen ei sido millään lailla osuuskunnan mahdollisiin 

tuleviin palveluihin, joten nyt on hyvä mahdollisuus tukea maaseudun 

kehittämistyötä. Lisää tiedotusta löydät osoitteesta www.kylakuitu.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 

 

 

 

Kylien arjen turvallisuus 

Kymenlaakson Kylät ry on alkusyksyn aikana suunnitellut uutta hanketta, 

jonka aiheena on kylien arjen turvallisuus. Olemme käyneet neuvotteluita 

niin mahdollisten yhteistyökumppaneiden kuin hankekumppaneidenkin 

kera. Asiasta tulee tietoa lisää ihan piakkoin! 
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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  

leena.kataikko@haminetti.net  

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 

Hallituksen ulkopuolelta  

Kyläportaali-hankkeen  

hankevetäjä Joni Tyviö 

040 6702 155 

kykyportaali@gmail.com  

Valtakunnan kattojärjestö Suomen Kylätoiminta ry 

www.kylatoiminta.fi 

 

Kyläkirje 3 / 2012 kuvat Sirpa Vähäuski 
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ÄLÄ TAITU KYLÄTOIMINNAN TAKIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä, niin tulemme apuun. 

Kotisivut, atk-vertaistuki, kyläportaali JONI 

Kylien palvelut, kaikenlaiset kylä- ja asukasasiat SIRPA 

www.kymenlaaksonkylat.fi 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/

