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Järjestyksessään viides Maaseutufoorumi kokosi runsaasti väkeä 

Merikeskus Vellamoon huhtikuussa. Samaisena iltapäivänä 

järjestetyt markkinat saivat nekin väen liikkeelle. Kiitos teille, 

jotka teitte tapahtumista onnistuneet. 

Ensi vuonna Foorumi pidetään vuorotteluperiaatteen mukaisesti 

pohjoisessa maakunnassa. Maaseutumarkkinat saavat puolestaan 

jatkoa 26.4.2012, mitä ilmeisimmin Kotkassa. 



Tervehdys Teille!                    Enäjärvellä kesäkuussa 2011 
 

Viime yönä havahduin useamman kerran saarnipuun oksalla konsertoivan 

satakielen monipolviseen lauleluun. Kanaparvemme päätti yhtyä sen 

orkesteriin ja ylimmäisenä solistina hääräsi kirjava kukko. Olisi minua 

ihan nukuttanutkin, kun olin kaiken iltaa möyrinyt kasvimaalla ja 

kukkapenkeissä. Kasvihuonekin alkaa antaa ensimmäisiä tuotteitaan 

ruokapöytään. Maalla asuminen on melkoisen mukavaa. 

 

Olen itse asunut niin kaupungissa kuin maallakin, enkä pidä kumpaakaan 

vaihtoehtoa pelkästään hyvänä tai huonona, molemmissa on puolensa. 

Siitä olen ollut aina vakuuttunut, että ekologisen elämäntavan 

toteuttaminen maaseudulla on huomattavasti helpompaa kuin kaupungissa. 

Ruokaa haetaan suoraan pellolta pöytään, ilman lisäaineita ja 

kolminkertaisia muovikääreitä. Eläimet käyttävät hyväkseen kaikenlaiset 

ruoantähteet ja kompostointi on itsestään selvyys. Jätteiden lajittelu käy 

kuin itsestään ja moni käytöstä poistettu tavara löytää uuden elämän 

muussa käytössä. Liikenteeseen lähdöt suunnitellaan harkitusti. Silloin kun 

lähdetään, hoidetaan kerralla kaikki asiat.  

 

Uusimpien tutkimusten mukaan en ole ollut väärässä. Maaseudulla 

asuminen on aiemmin arvioitua ekologisempaa ja siis jopa sallittua. 

Maaseudun antama hiljaisuus, kiireettömyys ja luonnollisuus ovatkin 

ihmiselle hyväksi. Yhä useampi muuttaisi maaseutumaisiin olosuhteisiin, 

jos se käytännössä olisi mahdollista.  

 

Miksi emme Kymenlaaksossa iske kiinni tähän ihmisen haaveeseen entistä 

napakammin? Maakuntamme on lyhyiden välimatkojen maakunta. 

Asuminen maaseudulla ja työssä käyminen keskuksissa on enemmän kuin 

mahdollista, kun vain yhdessä luomme puitteet. Valokuituyhteydet 

mahdollistavat kauan puheissa olleen etätyön ihan konkreettiseksi 

toimintatavaksi.  Kyliemme aktiiviset tonttiasiamiehet ovat valmiina 

palvelemaan maallemuutosta haaveilevia.  

 

Yhteinen ennakkoluuloton tahtotila pitäisi löytää myös palveluiden 

uudelleen järjestelyissä.  Moni ikääntynyt kyläläinen pystyisi asumaan 

kotonaan pitempään pienen paikallisen tuen avulla. Eikö se ole 

huomattavasti järkevämpi ja ihmistä arvostava toimintatapa kuin se, että 



ihminen raahataan jonnekin täysin uuteen ympäristöön, koska palvelu on 

saatavissa vain siellä.  

 

Kylillä asuu toimeliaita ihmisiä, joilla on käytännön kokemusta vaikka 

minkälaisesta työstä. On ruoanlaittajaa, siivoojaa, lumenauraajaa, 

polttopuun toimittajaa, keskusteluseuraa ja kaupassakävijää. Sopiva kylä –

hankkeissa olemme hakeneet toimintamalleja siitä, kuinka tämä 

”hiljainen” ammattitaito valjastetaan laajempaan käyttöön.  Ei-

lakisääteisen palvelusetelin mahdollisuudesta pitää käydä ahkerasti 

keskustelua. Kylällä asumisen ja siellä pärjäämisen arvostus on nostettava 

huimaavan korkealle.  

 

Kyläasiamiehen työssäni koen ankaraa riittämättömyyttä, koska työalue on 

laaja ja tehtävät varsin moninaiset. Ilman teidän ahkerien ja osaavien 

kylien ihmisten apua tästä ei edes mitään tulisi. Siksipä tässä vaiheessa 

kiitän lämpimästi niitä kylien toimijoita, joiden kanssa on yhteistyötä tehty 

ja toivon uusia kyliä mukaan palvelukartoituksiin ja toimintamallityöhön.  

 

Kymenlaakson Kylät ry:n kesätyöntekijänä  

8.6. – 9.8. toimii lukiolainen Juuli Vähäuski.  

Juulin tehtäviä ovat leikekansioiden ajan tasalle  

saattaminen, yhdistyksen mappikansioiden ja  

valokuva-arkistojen läpikäyminen, kesäaikaiset  

postitukset yms.   

Yhteinen sukunimi ei ole sattuma.  

Kuulumme samaan perheeseen. 

 

 

Olen lomalla 27.6. – 31.7.2011. Jatketaan tästä elokuussa! 

Aurinkoista Kesää! 

                   
t. kyläasiamies Sirpa  

 

044-2977738, 040-5492410, 044 -5441345 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

www.kymenlaaksonkylat.fi 

  

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


 

 

 

Kylien lähipalvelut – Sopiva Kylä  

Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa 
 
Mitä kylien asukkaille tärkeitä palveluita puuttuu ja  

minkälaisia töitä jää tekemättä? Mitä palvelua on  

jo tarjolla, mutta jota kysyntä ei jostain syystä kohtaa? 

 

Sopiva Kylä –hankkeet järjestävät edelleen mieluusti yhteistyössä 

kanssanne kylien palveluihin liittyviä kylä- ja keskusteluiltoja. Voimme 

pohtia kyläalueenne palvelutarpeita ja tuumailla tarkemmin, kuinka 

kylänne voisi hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista parhaiten hyötyä.  

 
Sopiva Kylä –hankkeet saavat  

rahoituksensa paikallisilta toimintaryhmiltä  

Kehittämisyhdistys Sepra ry:ltä ja  

Pohjois-Kymen Kasvu ry:ltä.  

Teemme molempien kanssa varsin tiivistä yhteistyötä.  

 

Laadimme mukaan lähtevien kylien yms. kanssa yhdessä suunniteltuja 

kyläkyselyitä ja palvelukartoituksia. Kertyvien tulosten perusteella 

tuumimme yhdessä jatkotoimenpiteitä.  

Tähän mennessä toteutetut kyselyt ja kartoitukset ovat olleet keskenään 

hyvinkin erilaisia ja niiden jatkotoimina on syntynyt kyläsuunnitelmia, 

hankesuunnitelmia, palvelulistauksia, kylätapahtumia jne.  

Kaipiaisissa laadittiin kyläsuunnitelma ja saatiin kylähanke toukokuiseen 

hakuun. Hirvikoskella kyläsuunnitelma on kyläläisten arvioitavana ja 

hankesuunnitelmaa luonnostellaan. Virojoen Kyläyhdistyksen kanssa 

jatketaan toritoiminnan kehittämistä asiakaskyselyillä. Lyöttilässä 

edistettiin vesihuoltoa ja valokuitua yhteisellä kylätilaisuudella. 

Saaramaalla laajennettiin kyselyä kesäasukkaiden suuntaan 

kylätalopäivässä 11.6. 



Haminassa Husula-Salmenkylä-Tompurinmäki alueella tehdään heti 

alkusyksystä asukaskysely. Mukana työssä ovat alueen asukas- ja 

omakotiyhdistykset, Ravimäkiyhdistys ry ja Haminan vanhuspalvelut.  

Sopiva Kylä – hankkeet räätälöivät siis kyselyn, toimintatavat ja 

jatkotoimenpiteet täysin kylä- ja asuinalueen ehdoilla.  

 

Teilläkin olisi nyt mahdollisuus lähteä työhön mukaan.  

Otathan yhteyttä kyläasiamies Sirpaan 

 

 

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

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

hankkeet. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Entisen Anjalankosken alueen palveluluettelo 
 

Anjalankosken Yrittäjät toteuttaa mainitun alueen palveluluettelon 

hankkeena, johon on saatu rahoitusta Kouvolan kaupungin haasteellisten 

alueiden rahoista.  

Sopiva Kylä Etelä-Kymenlaaksossa –hanke tekee yhteistyötä ja tavoittelee 

listaukseen mukaan kylien palvelutiedot mahdollisimman laajasti. 

Yrittäjien lisäksi mukaan halutaan tiedot kylä- ja seurataloista, 

astiavuokrauksista, marttojen yms. pitopalveluista, lumenauraajista, 

polttopuun toimittajista jne.  

 

Anjalankosken kylätoimijat tapasivat asian tiimoilta torstaina 9.6. Sippolan 

suunnalla Raussin Golf-paviljongissa.  

 



Voimistuvat Kylät on valtakunnallinen maaseutupolitiikan 

yhteistyöryhmän ja monien valtakunnallisten järjestöjen ja toimijoiden 

kampanja, jonka keskeisenä tavoitteena on tiedottamisella, koulutuksella ja 

osapuolten yhteen saattamisella lisätä kylien ja kuntien vuoropuhelua, 

valmiuksia ja keskinäistä yhteistyötä mm. kylien palveluiden 

järjestämiseksi ja asukkaiden elämänlaadun kohentamiseksi.  
 

 

Kampanja viestittää, että kylät säilyvät  

jatkossakin hyvinä asuinpaikkoina, jos  

yhdessä sovimme, miten kylien palvelut 

ja kehittämistyö järjestetään. Tarvitaan  

maaseudun asukkaiden yhteinen aivoriihi  

ja liikekannallepano.  

 

 

Kampanja jatkuu aluetilaisuuksilla eri  

puolilla maata ja se saapuu eteläiseen  

maakuntaan Kehittämisyhdistys Sepra ry:n  

toiminta-alueelle 7. – 8.10. paikkana  

Jamilahden opisto Haminassa 

 

 

 
 
Kymenlaakson kylät ry:n jäsenmaksut  

 
Jo 57 yhdistystä ja 53 henkilöä on suorittanut jäsenmaksun tänä vuonna. 

Kunnista porrastetun kannatusjäsenmaksun ovat maksaneet Kouvola, 

Hamina, Iitti, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.  

KIITOS KAIKILLE! 

 

Jos maksu on päässyt unohtumaan, ei hätää. Voitte maksaa 

yhdistysjäsenmaksun 25 euroa tai henkilöjäsenmaksun 10 euroa tilillemme 

575110-416410. Muista laittaa viestiin tiedot maksajasta.  

 



 

 

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu 
 

on perustettu 11.5.2010 varmistamaan valokuituverkon rakentaminen 

Kouvolan ja Iitin haja-asutusalueille. 
Osuuskunta rakentaa jäsenilleen haja-asutusalueille valokuitutekniikkaan 

perustuvan 100 Mb:n tietoliikenneverkon, jonka liittymäkustannus on 

osuus-toimintaperiaatteen mukaisesti samansuuruinen kaikille 

liittyjille, riippumatta kiinteistön sijainnista ja käyttötarkoituksesta.  

Valokuituverkko on suuri edistysaskel haja-asutusalueille, verkon kautta 

saadaan kyliin nopeat ja virheettömät viestintämahdollisuudet sekä 

erikseen sovittavat muut palvelut. 

Asian toteutuminen on nyt meistä kylien asukkaista kiinni. Osuuskunta 

Kymijoen Kyläkuitu hakee laajaa jäsenistöä taakseen. Jos asia Sinua 

kiinnostaa, nyt on aika lähteä mukaan. Jäsenyydelläsi kerrot 

osuuskunnalle, että kannatat asiaa ja olet valokuidusta kiinnostunut. 

Lopullisen päätöksen varsinaisesta liittymästä teet myöhemmin. 
 

Liity jäseneksi 99,98 eurolla ja ole mukana kylien elinvoimaisuuden  

säilyttämisessä! 

 

Jos olet innokas edistämään asiaa, 

 ilmoittaudu osuuskunnan hallituksen jäsenille. 

Kyliin tarvitaan markkinointihenkisiä yhteyshenkilöitä! 

 

 
 

Sadan megan maakunta- hanke puolestaan tarjoaa mahdollisuutta 

sekä kylien tiedotusiltojen järjestelyihin että erilaisiin 

kyläkoulutuksiin.  

 

Tutustu www.kylakuitu.fi ja www.satamegaa.fi 
 

Tarvittaessa lisätietoja kyläasiamies Sirpalta. 

http://www.kylakuitu.fi/
http://www.satamegaa.fi/


 

VUODEN 2011 VALINTOJA 

 
Kymenlaakson Kylät ry on paikallisten toimintaryhmien 

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

muodostanut valintatoimikunnan, joka vuosittain tekee Kymenlaakson 

liitolle ehdotukset vuoden kylästä, kylätoiminnan tiennäyttäjästä ja 

maaseututoimijasta. Maakuntahallitus käsittelee asian ja tekee lopulliset 

päätökset. Kymenlaakson Liitto palkitsee voittaneen kylän 1000 euron 

rahapalkinnolla. Lisäksi tulevat kunniakirjat ym. tunnukset.  

Tapasimme palkitsemisten merkeissä Iitissä Maakansan seuratalolla 

lauantaina 28.5. Seuratalolla avattiin kulissinäyttely ”Kulisseissa 

Kuhisee”. Maakansan seuratalon aarteina voidaan pitää kuuluisten 

Pessalan veljesten maalaamia todella upeita ja hyvin säilyneitä kulisseita, 

joihin väki sai tilaisuudessa tutustua.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Upeita ja hyvin 

säilyneitä 

kulisseja 

Maakansan 

seuratalolta 

 

 

 

 

 

 

Vuoden 2011 Kymenlaaksolainen kylä Maakansa Iitistä 
Suomen Kylätoiminta ry määrittelee seuraavasti; Vuoden kyläksi 

valittavalta edellytetään laajaa kylän eri toimijoiden välistä yhteistyötä, 

hyvää tiedotusta ja verkostoitumista ja oman alueensa laaja-alaista ja 

monipuolista kehittämistä. Toiminta on suunnitelmallista. ulospäin 

suuntautuvaa ja yhteistä hyvää tuottavaa.  



 

Vt. Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi onnittelee Vuoden 2011 Kylän Maakansan edustajia Juha 

Oinosta, Sirpa Aaltoa, Merja Lonkaa ja Hasa Tuomisaarta 
 

 

Saarasten, Muikkulan, Haapakimolan, Taasian ja Kolisevan kylät yhdessä 

muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, jonka kylätoimintaa toteuttaa 

Maakansan kyläyhdistys. Kylien rajat ovat aikojen saatossa hämärtyneet 

niin, että kaikki kokevat asuvansa yhdessä suuressa kylässä. Alueella 

toimivat hyvässä yhteistyössä urheiluseura Nopsa, Maakansan 

kyläyhdistys, vanhempainyhdistys Maakansan Maahiset, Maakansan 

metsästäjät, Maakansan maa- ja kotitalousnaiset, Maakansan Maa- ja 

kotitalousseura ja Karralan kotiseutuyhdistys. Kyläkoulu on yhteinen 

kehittämisen kohde, tänä vuonna on työn alla lähiliikuntapaikka koulun 

yhteyteen. Lapsiin, nuoriin ja tulevaisuuteen panostetaan. Uusia asukkaita 

haetaan aktiivisesti. Seuratalo on nykyaikainen ja ajanmukaiset 

vaatimukset täyttävä kokoontumispaikka.  

 

Palkitsemistilaisuuteen 28.5. osallistuivat vt. maakuntajohtaja Juha 

Haapaniemen ja valintatoimikunnan tahojen lisäksi Iitin kunta ja Iitin 

kyläasiain neuvottelukunta.  

 



Vuoden 2011 kymenlaaksolainen kylätoiminnan tiennäyttäjä 

Maija Mikkelä 

 
Suomen Kylätoiminta ry määrittelee seuraavasti; Kylätoiminnan 

tiennäyttäjä on kylätoiminnan saralla ansioitunut henkilö, joka on antanut 

merkittävän panoksen paikallisen kylätoiminnan kehittämiseen.  

 

Mikkelän Maija asustelee Niinimäen kylällä ja toimii maaseutu- ja 

matkailuyrittäjänä. Maija toimi oman kylänsä kyläyhdistyksessä viisi 

vuotta varapuheenjohtajana ja kolme vuotta puheenjohtajana. Niinimäen 

kylällä on toteutettu  laajan yhteistyöverkoston kanssa kevyen liikenteen 

väylä, toimitetaan naapurikylä Teuroisten kanssa yhteistä kylälehteä ja 

nettisivut ovat hienosti ajantasaiset. 

Uuden Kouvolan kuntaliitostilanteessa neuvoteltu kylien neuvottelukunta 

sai ensimmäiseksi kaksivuotiskaudeksi Maijasta ennakkoluulottoman ja 

rohkeasti toimeen tarttuvan puheenjohtajan. Kahden ensimmäisen vuoden 

aikana luotiin neuvottelukunnalle toimintakulttuuria ja luotiin 

yhteistyöverkostoa.  

Palkitsemistilaisuudessa 28.5. Maijalle myönnettiin kylätoiminnan 

hopeinen ansiomerkki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              Kylätoiminnan tiennäyttäjä Maija Mikkelä, Pohjois-Kymen Kasvu ry:stä hankevetäjä  

              Leena Borg ja puheenjohtaja Kari Jokinen sekä Iitin kunnanjohtaja Pentti Toivanen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Maija Mikkelä, Maaseututoimija Tapio Heikkilä, Kari Jokinen ja Pentti Toivanen 

 

Vuoden kymenlaaksolainen maaseututoimija Tapio Heikkilä 

 
Suomen Kylätoiminta ry määrittelee seuraavasti; maaseututoimija on 

henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia toimintaryhmätyössä tai 

muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinnassa painotetaan ennen 

kaikkea hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta. 

 
Tapio Heikkilä asustelee lapsuudenmaisemissaan Haminan Paijärvellä. 

Hän toimi pitkään maaseutuasiamiehenä Anjalankosken kaupungilla ja 

kuntaliitoksen jälkeen työnantajaksi vaihtui Kouvolan kaupunki. Hänellä 

on laaja ja pitkä kokemus toimintaryhmätyöstä niin ohjelmien kirjoittajana 

kuin hallitusjäsenenäkin aivan toimintaryhmätyön alkuajoista vuodesta 

1997 lähtien. Omalla toiminnallaan hän on kannustanut kyliä 

hanketoimintaan ja tehnyt toimintaryhmätyötä ja sen mahdollisuuksia 

tunnetuksi koko maakunnan alueella. Palkitsemistilaisuudessa 28.5. 

Tapsalle myönnettiin kylätoiminnan hopeinen ansiomerkki. 

Kiitospuheessaan hän korosti, että kyliä kehitetään kylissä kylätoimijoiden 

keskuudessa, ei virastoissa työpöytien ääressä.  

 

 

 



Vuoden 2011 kylämyönteinen kunta Kymenlaaksossa  

 
Suomen Kylätoiminta ry:n kyläjaostossa ideoitiin vuoden kylämyönteinen 

kunta –kilpailu, jolla tuodaan esiin kunnan ja kylien välistä hyvää, 

toimivaa suhdetta sekä sen merkitystä niin kunnan kuin kylien 

kehittämisellekin. Ehdotusten tekeminen annettiin maakunnallisten 

kyläyhdistysten tehtäväksi. Ehdotuksen taakse halutaan saada laaja 

toimijajoukko.  

Kymenlaakson Kylät ry on paikallisten toimintaryhmien 

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

muodostanut valintatoimikunnan, joka vuosittain tekee Kymenlaakson 

liitolle ehdotukset vuoden kylästä, kylätoiminnan tiennäyttäjästä ja 

maaseututoimijasta. Tänä vuonna samassa yhteydessä keskusteltiin myös 

maakuntamme kylämyönteisestä kunnasta.   

Tuossa keskustelussa nousi esiin muita ahkerammin Virolahti, joka tuntuu 

aidosti välittävän kylistään ja kyläläisistään. Valintatoimikunnan arvio 

osui oikeaan, ainakin kyliltä ja kunnan viranhaltijoilta saadun palautteen 

perusteella, jota ehdotuksen tueksi pyydettiin.  

Kaikenlainen kylissä tapahtuva toiminta saa tukea kunnalta. Kun kylät 

ovat itse aktiivisia ja tekevät osuutensa, kunta korvaa vähintään osan 

kustannuksista. Yhteistyöllä säilytetään kylien monia palveluita esim. 

liikuntapaikkoja.  Kylien hanketoimijoille myönnetään lainojen takauksia. 

Harrastustoimintaa tuetaan monipuolisesti ja rahoitusapu erilaisille 

yhdistyksille ja seuroille on tasapuolista. Tapahtumajärjestelyiden mm. 

Virolahti-viikon Hapanvelli-juhlan järjestelyiden antaminen yhdistysten 

vastuulle lisää osaamista ja antaa toimeentuloa. Yhdistyksille tarjotaan 

järjestämispaikkoja omille tilaisuuksille ja tapahtumille.  

Taloudellisten resurssien vähyys ei yhteistyötä estä, tuki on myös henkistä. 

Kunnan virkamiehillä ja –naisilla on aina ollut aikaa ottaa vastaan, jutella 

ja kuunnella. Kyliltä tulleet ehdotukset ja yhteydenotot on kuunneltu ja 

harkittu. Kunnantalolta on aina aktiivisesti tultu kylille keskustelemaan ja 

tiedottamaan asioista. Kunta johtoporrasta myöten mm. kunnanjohtaja 

osallistuu aktiivisesti kyläyhdistysten toimintaan.  

Yhdistysten, seurojen ja järjestöjen yhteistyö on tuloksellista, eikä vähiten 

siksi, että Virolahden kunta on mukana toiminnan tukemisessa. Kunta 

järjestää säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa yhdistysten tapaamisia, joissa 

suunnitellaan yhteisiä tapahtumia ja tiedotetaan muusta ajankohtaisesta. 



Toimijat tuovat omat tapahtumatietonsa tilaisuuteen ja päällekkäisyyksiä 

vältetään. Samalla on mahdollisuus keskustella yhdistysten välisestä 

yhteistyöstä niin tapahtumajärjestelyissä kuin muussakin toiminnassa.    

Virolahden kunta ylläpitää kylien yhteyshenkilöiden rekisteriä, jolloin 

tarvittavien yhteyksien löytäminen on helppoa. 

Erään palautteen mukaan Klamilan koulusuunnitelmat ovat piste iin päälle. 

Kun muissa kunnissa suljetaan kyläkouluja urakalla, nähdään Virolahdella 

tämänkin tyyppinen kylien kehittäminen tärkeäksi.  

Virolahti on olemassa asukkaitaan varten. Parhaiten kylät elävät, jos kylät 

ja asukkaat niiden kehitykseen itse vaikuttavat. Kunnan tehtävä on luoda 

puitteet asukas- ja kylätoiminnalle.  

Perusteluissa jopa kannetaan huolta kunnan puolesta. Moni pitää kunnan 

mukanaoloa itsestään selvyytenä ja jonkinlaisena kunnan velvollisuutena, 

eikä avoimelle ja kumppanuutta hakevalle toimintatavalle aina osata antaa 

sen mukaista arvostusta.  

Näillä perusteluilla vuoden 2011 kylämyönteinen kunta Kymenlaaksossa 

on ”Virolahti – ankkuripaikka meren rannalla, valtakunnan rajalla” 

(Kunnan visio – Virolahti 2012). Kymenlaakson Kylät ry lähettää 

Virolahden tiedot valtakunnan kilpailuun Suomen Kylätoiminta ry:lle. 

Koko valtakunnan kylämyönteinen kunta julkistetaan kuntamarkkinoilla 

15.9.2011. Kilpailujärjestelyissä on näin mukana myös Kuntaliitto.  

 

Kunniakirjan vuoden 2011 Kymenlaakson kylämyönteisen kunnan 

Virolahden edustajille ojentaa Kymenlaakson Kylät ry:n 

varapuheenjohtaja Marjo Lehtimäki. Virolahti-viikon pääjuhlassa 

sunnuntaina 17.7.. 

 

 

 
Klamilan juhannus- 

kalamarkkinat 

on jokakesäinen 

tapahtuma 

 

 

 
 

 



Uusien yhteystietojen ilmoittaminen on tärkeää! 

 

Kyläpostitusten onnistuminen on pitkälti kiinni siitä, kuinka muistatte 

ilmoittaa meille muuttuneet yhteystiedot. Kyläkirje postitetaan 

puheenjohtajalle ja/tai sihteerille. Sähköpostia voidaan lähettää ihan niin 

monelle kuin vain sp-osoitteita saadaan.  

 

Yhdistysjäsenmaksua maksaville kylille tilataan MaaseutuPlus-lehti 

yleensä puheenjohtajan osoitteeseen, ellei muuta ole ilmoitettu.  

 

Jäsenmaksua maksavien kylien kotisivut linkitetään sivuillamme. 

Muistathan ilmoittaa kotisivuosoitteen! 

 

 

Kyläiltoja, tilaisuuksia, koulutusta ja ajankohtaista tietoa! 

 

Syksyksi on  tarjolla monenlaista koulutusta, tilaisuutta ja kyläiltaa. Olkaa 

aktiivisia ja esittäkää toiveitanne. Meillä on yhteystietoja mm. yrittäjiin, 

joiden kautta voitte järjestää kohtuuhintaista koulutusta mm. tietokoneen 

käyttöön. Sadan Megan Maakunta -hankkeen  turvin on mahdollista 

järjestää esim. Google Maps –koulutusta.  

 

Järjestämme syksyllä yhdistysten vakuutusiltoja ainakin kaksi kappaletta. 

Illoissa on tarkoitus saada selvyyttä siitä, minkälaisia vakuutuksia 

peruskylätoiminta tai esim. yhdistysten harjoittama palvelutuotanto 

edellyttää.  

 

Maakunnallisena kyläyhdistyksenä  

Kymenlaakson Kylät ry on olemassa  

Teitä kylien toimijoita varten.  

Esittäkää siis rohkeasti, mitä meiltä toivotte. 
 

 

 

 

 



 
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 

leena.kataikko@luukku.com  

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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               Kyläkirje 2/2011 valokuvat kyläasiamies Sirpa Vähäuski 

 

Hyttysen hyrinä, ukkosen jyrinä, 
purojen juoksu, mataran tuoksu, 
matojen tonkija, onnekas onkija, 
mansikkamaito - kesä on aito! 


