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VUODEN 2010 KYMENLAAKSOLAINEN KYLÄ 
TIRVAN SEUTU 

 
Tukkijoella – kesäteatteriesitys keräsi huikeita katsojamääriä kesinä 2009 

ja 2010. Aktiivinen ja toimelias kyläseutu palkittiin  
Vuoden Kymenlaaksolainen kylä –arvonimellä  

kesäteatteriesityksessä 29.6.2010. 
Lämpimät onnittelut kyläläisille vielä näin syksyn tullenkin ja 

menestyksekästä jatkoa. 



Tervehdys kylätoimijoille!                   Enäjärvellä syyskuun lopulla 2010 
 
Sopiva Kylä –hankkeiden työ on kesän helteiden jälkeen jatkunut. 
Muutamia palvelutarpeiden kartoituksia on vireillä eri puolilla maakuntaa. 
Lisää kyliä mahtuu edelleen joukkoon.   
Kylätoimijoilta hankkeeseen osallistuminen edellyttää kyselyvastausten 
jakeluun, vastaanottoon ja yhteenvetoon liittyviä talkootöitä. Opastus ja 
ohjeet tulevat hankkeen kautta. Kerätyn tiedon perusteella luodaan 
toimintamalleja palveluiden tuottamiseen. Kerättyä tietoa voidaan käyttää 
myös kyläsuunnitelmien tekemiseen tai päivitykseen sekä 
palveluluetteloiden laatimiseen ja ajantasaistamiseen.  
Tulen mielelläni kylänne tilaisuuksiin kertomaan asiasta lisää, joten 
ottakaa yhteyttä! 
 
Valtakunnallinen Voimistuvat Kylät –kampanja tuo kolmen vuoden aikana 
jokaisen toimintaryhmän alueelle tilaisuuden, jossa pohditaan kuntien ja 
kylien välisiä suhteita, alueellista vaikuttamista sekä kylätoiminnan 
kasvavaa vastuuta. Kouvolan seudulla Pohjois-Kymen Kasvun toiminta-
alueen tilaisuus järjestetään Korian Pioneeripuistossa 19. – 20.11.2010.  
Vastaava tilaisuus Kehittämisyhdistys Sepra ry:n alueella toteutetaan joko 
vuonna 2011 tai 2012. Järjestyksessään viides Maaseutufoorumi kokoaa 
keväällä 2011 meidät kaikki etelämaakuntaan jo ennen sitä. 
   
Kymenlaakson Kylät ry:n valtioavun turvin toteuttama peruskylätoiminta 
muovautuu edelleen pitkälti sen mukaan, mitä te kylien toimijat ehdotatte.  
 
Tulossa on laaja Pyörivä Kylä –kiertue Kouvolan seudulla sekä monia 
tilaisuuksia eteläisessä maakunnassa, joten tapaamisiin kylillä! 
                   
t. kyläasiamies Sirpa  
 
044-2977738, 040-5492410, 044 -5441345 
sirpa.vahauski@pp.inet.fi 
www.kymenlaaksonkylat.fi 
 
 
 
Ps. Älkää ihmetelkö noita montaa puhelinnumeroa, minulle voitte soittaa niistä mihin 
tahansa. Itse soitan eri asiat eri puhelimista laskutusasioiden takia. 



KYMENLAAKSON KYLÄT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS VIROLAHDELLA 
 
Kymenlaakson Kylät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 
12.10.2010 Harjun Oppimiskeskuksessa Virolahdella, osoite 
Katariinankuja 19, 49980 Ravijoki.  
Ennen kokousta klo 17 on mahdollisuus tutustua Kiessimuseoon, jota 
meille esittelee kotiseutuneuvos Risto Rahkonen.  
 
Kokouskahvit ovat tarjolla klo 18 ja kokous alkaa klo 18.30. Kokouksessa 
tehdään henkilövalintoja hallitukseen, esitellään toimintasuunnitelma- ja 
talousarvioehdotukset vuodelle 2011 sekä kuullaan ajankohtaiset 
kuulumiset yhdistyksen Sopiva Kylä –hankkeiden etenemisestä.  
 
Kokouspaikasta lisää www.harjunopk.fi ja Kiessimuseosta tietoa 
www.rahkosenkotimuseo.net  
 

TERVETULOA! 
 
 
 
 
 
Kylien yhdistykset ja yksittäiset kylätoimijat ovat jo kiitettävästi 
suorittaneet yhdistyksemme jäsenmaksuja tänä vuonna! 
 

Kiitos tuestanne toiminnallemme! 
 

Jäsenmaksut vuonna 2010 ovat 25 euroa/yhdistys ja 
10 euroa/henkilö. Kuntien kannatusjäsenmaksut on porrastettu 

asukasluvun mukaan kolmeen luokkaan. 
 
Ps. Jos jäsenmaksu on päässyt unohtumaan, voit maksaa sen 
tilillemme 575110-416410. Viestikenttään vain tieto, ketä maksu 
koskee. Kiitos Sinulle! 
 
 



Tämän tiedotteen Sopiva Kylä –hankkeiden osuutta on rahoittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 
Tiedotteen sisällöstä vastaa Kymenlaakson Kylät ry sekä yhdistyksen Sopiva Kylä –hankkeet. 
 
 
 
 
Kylien lähipalvelut – Sopiva Kylä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa 
 
Tavoitteena on organisoida maaseudun pienet työt ja siten  
täydentää kylien palveluita tai tarjota jotakin kokonaan uutta. 
Maaseutualueiden palveluita turvataan luomalla uusia  
toimintamalleja ja testaamalla niitä. 
 
Maaseudun palvelusopimus etsii ratkaisuja, joilla pienistä sirpaleisista 
tehtävistä saadaan kannattavaa toimintaa. Se tarttuu toimimattomien 
palveluiden ja tekemättömän työn ongelmaan. Mitä kylien asukkaille 
tärkeitä palveluita puuttuu ja minkälaisia töitä jää tekemättä? Mitä 
palvelua on jo tarjolla, mutta jota kysyntä ei jostain syystä kohtaa?  
Lähdemme yhdessä kylien kanssa luomaan tarjontaa sekä saatamme 
kysynnän ja tarjonnan kohtaamaan toisensa.  
 
Kylissä tehtävät kartoitukset vaativat kyläläisten työpanosta. Samalla 
tarjoutuu oiva mahdollisuus kertyvien tietojen perusteella tehdä tai 
päivittää kyläsuunnitelmia sekä laatia kyläalueiden palveluluetteloita. 
 
Haemme edelleen mukaan erilaisia pilottikyliä eri puolilta maakuntaa.  
Sopiva Kylä –hanke järjestää mieluusti yhteistyössä kanssanne kylien 
palveluihin liittyviä kylä- ja keskusteluiltoja. Voimme pohtia kyläalueenne 
palvelutarpeita ja tuumailla tarkemmin, kuinka kylänne voisi hankkeen 
tarjoamista mahdollisuuksista parhaiten hyötyä.  
 
Ottakaahan yhteyttä vaikka heti kyläasiamies Sirpa Vähäuskiin p. 044-
2977738 ja 040-5492410 tai  sirpa.vahauski@pp.inet.fi  
 
PS. Tulen myös mielelläni yhdistystenne yleisiin tai johtokunnan, 
hallitusten kokouksiin tai muihin kylänne tapahtumiin kertomaan asiasta 
lisää!  
 



Sopiva Kylä –hankkeet saavat rahoituksensa paikallisilta toimintaryhmiltä 
Kehittämisyhdistys Sepra ry:ltä ja Pohjois-Kymen Kasvu ry:ltä. Teemme 
molempien kanssa varsin tiivistä yhteistyötä.  
 

Kehittämisyhdistys Sepra ry:n kanssa, erityisesti Sepran 
Elinkeinohankkeen kanssa olemme järjestämässä muutamia eri 
aiheisia kyläiltoja Etelä-Kymenlaakson alueella. Miehikkälässä 
on alustavasti kaavailtu Salpakeskuksen toimintoihin ja sen 
tarvitsemiin oheispalveluihin liittyvää keskusteluiltaa. 
Virolahdella halutaan kunnan toivomuksesta käsitellä 
matkailuun liittyviä oheispalveluita ja tulossa on siihen liittyvä 
tilaisuus.  

Saverolla järjestetään yhteistyössä Kymenlaakson Liikunta ry:n ja 
paikallisen nuorisoseuran kanssa 7.10. kyläliikuntailta, jossa muutamat 
urheilu- ja harrastuslajit esittäytyvät, lajeja pääsee kokeilemaan ja iltaan 
sisältyy myös kunnonmittausta ja muuta mukavaa ohjelmaa.  
Enäjärvellä puolestaan järjestetään valokuituilta 30.9. yhteistyössä 
paikallisen kyläyhdistyksen ja Kymijoen Kyläkuitu Osuuskunnan kanssa.  
 
 

                PYÖRIVÄ KYLÄ EI  
EDELLENKÄÄN  
SAMMALOIDU 

 
Viimekeväinen kyläkiertue jatkuu 14 tilaisuudella. 
 
Pohjois-Kymen Kasvu ry:n kanssa yhteistyössä kiertueella ovat Kouvolan 
kaupunki, Iitin kunta sekä monet alueella toimivat hankkeet, joiden 
joukossa myös Sopiva Kylä –hankkeet. 
 
Iltojen sisältö rakennetaan erikseen sen mukaan, mitä kyläläiset itse 
toivovat. Kouvolan illoissa yhtenä olennaisena asiana on kyläläisten 
kuuleminen Kouvolan maaseutuohjelmatyötä silmälläpitäen. 
Mielipiteitänne ja terveisiänne tarvitaan, joten tulkaa runsaslukuisesti 
paikalle.  
Kiertueen aikataulu on viimeistelyä vaille valmis. Tapahtumatiedotuksia 
kannattaa seurata kotisivuiltamme www.kymenlaaksonkylat.fi sekä 
paikallislehdistä.  



Sopiva Kylä –hankkeissa on loppukevään, kesän ja alkavan syksyn 
aikana tapahtunut monenlaista. 

Jaalan Kirkonkylässä tehdään kyläsuunnitelmaa Pohjois-Kymen Kasvu 
ry:n Kylätalo-kyläsihteeri –hankkeen opastamana. Alkukesällä 2010 
toteutetussa kyläkyselyssä painotettiin erityisesti palveluita koskevia 
kysymyksiä Sopiva Kylä –hankeyhteistyönä. Vastausprosentti nousi 
hieman yli 10, mutta jo tuostakin määrästä voidaan tehdä johtopäätöksiä. 

Erilaiset arjessa selviytymistä tukevat palvelut kuten terveyden- ja 
sairaanhoito, lastenhoito ja kauppapalvelut saivat enemmän kiitosta kuin 
moitetta. Monipuolisuutta toki toivoi monikin, mutta kokonaan puuttuvia 
palveluita ei tullut esiin. Toiveet kohdistuivat enemmänkin monipuolisiin 
liikunta-, kulttuuri- ja muihin harrastuksiin liittyviin palveluihin. 
Kyläsuunnitelmatyö etenee ja siinä yhteydessä pohditaan, miten kyselyssä 
esitettyihin tarpeisiin voitaisiin vastata.  

Utin kyläalueiden kyselypohja on jaossa ja vastauksia kootaan heti 
lokakuun alussa. Jo alkukeskustelut paikallisten kylätoimijoiden kanssa 
antavat viitteitä siitä, että vastaukset muotoutuvat toisenlaisiksi kuin Jaalan 
kyselyssä. Utin alueen kysely suunnataan kaikille asukkaille, 
erityistarkastelussa ovat iäkkäämmät asukkaat, joiden palveluiden tarpeet 
halutaan tarkasti selvittää.  

Iitin Perheniemen ja Sääskjärven toimijoiden kanssa on keskusteltu 
mahdollisuuksista laatia kahden kyläalueen yhteinen kysely, jossa 
voitaisiin kuitenkin painottaa molempien kylien erityispiirteitä. 
Keskustelua ja tuumimista jatketaan ja toivottavasti kylillä innostutaan 
kyselyiden laatimisesta. Tavoitteena voisi lisäksi olla kylien 
palveluluetteloiden laatiminen kerättävän tiedon pohjalta.  

Sopiva Kylä – hankkeet räätälöivät siis kyselyn, toimintatavat ja 
jatkotoimenpiteet täysin kylän ehdoilla.  

Sinunkin kylälläsi olisi nyt mahdollisuus lähteä työhön mukaan.  

Otathan yhteyttä. Laitetaan homma käyntiin. 



Kylien lähipalvelut – Sopiva Kylä Pohjois-Kymenlaaksossa on mukana 
Voimistuvat Kylät kampanjan aluetilaisuudessa 19. – 20.11.2010 

 
Aluetilaisuuksia järjestetään kolmen vuoden aikana jokaisen 
toimintaryhmän alueella. Kouvolan tilaisuuden järjestelyistä pitkälti vastaa 
paikallinen toimintaryhmä Pohjois-Kymen Kasvu ry. Kokoonnumme 
Korian Pioneeripuistoon erittäin ajankohtaisten ja kovasti kiinnostavien 
aiheiden äärelle.  
 
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. Lisäksi 
kampanjan tärkeä tavoite on hankkeiden haun alueellinen tehostaminen 
Manner-Suomen maaseutuohjelmassa. Kampanja edistää useita 
Valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon sekä Maaseutupoliittisen 
kokonaisohjelman linjauksia. 
 
Kampanjan keskeisiä teemoja ovat mm.; 
 
1. Kunnan ja sen kylien neuvottelu- ja sopimusprosessin edistäminen, joka  
auttaa vahvistamaan kylien asemaa pienimpinä toiminnallisina 
alueyksikköinä kunnissa.  
 
2. Kunnan maaseutuohjelman, seudullisten maaseutuohjelmien ja kylien 
suunnitelmien yhteensovittaminen 
Kuntien liitoksissa ja yhdistymisissä lähtökohtana tulee olla, että kunnan 
eri osat tuovat tärkeitä voimavaroja koko kunnan menestymisen 
tavoitteluun, sen strategiaan. Strategiaa kannattaa tarkentaa 
maaseutuohjelmalla, jonka valmisteluun paikalliset toimijat otetaan 
mukaan. 
 
3. Välittäjäorganisaatiotoiminta ja palvelusopimukset 
Monet maaseudulla tarjolla olevista töistä ovat pätkätöitä (mm. 
hoivapalvelut, maisemanhoito, ympäristön kunnostus, tie- ja metsätyöt). 
Välittäjäorganisaatiotoiminta ja joustava sopiminen palveluiden 



tuottamisesta kuntien, yhdistysten, yksityishenkilöiden ja yritysten 
yhteistyönä on yhä tärkeämpää. 
 

Kampanjalla viestitämme, että kylät säilyvät jatkossakin hyvinä 
asuinpaikkoina, jos kuntien, seurakuntien ja yhdistysten ihmisten kanssa 
yhdessä sovimme, miten kylien palvelut ja kehittämistyö järjestetään. 
Tarvitaan maaseudun asukkaiden yhteinen aivoriihi ja liikekannallepano.  
 

Me voimme tehdä paljon, omana yhteisönä, toisiimme tukeutuen. 
 

Kouvolan aluetilaisuuden ohjelma on muotoutumassa. Tulossa on 
monipuolista, mielenkiintoista ohjelmaa niin paikalliselta kuin 

valtakunnan tasoltakin. Seuraa ilmoitteluamme 
www.pohjois-kymenkasvu.fi  ja www.kymenlaaksonkylat.fi 

 
 
 
Pohdittavaksi; 
MIKÄ ON LÄHIPALVELU?  
 
Tätä keskustelua on käyty eri yhteyksissä. Tulkintoja on monia eikä kai 
mikään niistä väärä ole.  Sopiva Kylä –hankesuunnitelmia laatiessa 
määrittelimme  lähipalvelun palveluksi, joka on saatavissa läheltä tai 
kohtuullisen matkan päästä tai että se saatavilla muutoin. Lähipalvelu ei 
siis ole välttämättä sidottu seiniin tai rakennukseen, vaan se toimii netissä, 
etäpalveluna tai se tuodaan tarvittaessa paikalle. Tärkeintä on, että homma 
toimii.  
Miten Sinä määrittelisit sanan lähipalvelu? 
 

 
 
MaaseutuPlus –lehti on kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Suomen 
Kylätoiminta ry:n valtakunnallinen julkaisu. Tilaamme jäsenmaksua 
maksaville kylille vuosikerran, jonka arvo on 30 euroa.  
Muistattehan tämän edun? 
 

 

 



Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu 
 
 

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. 

Katso lisätietoja 

www.kylakuitu.fi 
 

Liity jäseneksi 99,98 eurolla ja ole mukana kylien elinvoimaisuuden  
säilyttämisessä! 

 
 

 
Maaseudun Sivistysliiton kautta voi hakea rahallista tukea opinto- ja 
kurssitoimintaan. Älkää jättäkö käyttämättä tätä mahdollisuutta! 
MSL:n opintokeskus järjestää yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa 
kurssi-, luento-, seminaarisarjoja ja erilaisia koulutustilaisuuksia. 
Se myös järjestää koulutus- ja kulttuuripalveluita jäsenilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen.  
 
Tutustu asiaan tarkemmin www.msl.fi. Suomen Kylätoiminta ry:ssä 
neuvoja voi kysyä Raija Tuppuraiselta puh. 02-7381761 tai 045-1335391 
ja voit myös kääntyä kyläasiamies Sirpa Vähäuskin puoleen p. 044-
2977738, 040-5492410 ja sähköposti sirpa.vahauski@pp.inet.fi  

 
Taloudellista tukea kylien harrastus- ja opintotoimintaan! 

www.msl.fi 



Kymenlaakson Kylät ry:n hallitusjäsenten esittäytyminen jatkuu. 
 
Tässä kyläkirjeessä ovat vuorossa Lehtimäen Marjo ja Sorvon Marja, 
molemmat Kehittämisyhdistys Sepra ry:stä. Useiden vuosien ajan 
hallituksessa on ollut paikka molemmille maakuntamme toimintaryhmille. 
Teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä, niinpä hallitusyhteistyökin on ollut 
tarpeellista, kannatettavaa, hyödyllistä ja kaiken muun lisäksi mukavaa. 
Toimintatapaamme on toteutettu muissakin maakunnissa, viimeisimpänä 
tähän on päätynyt Etelä-Karjalan Kylät ry.  
 

 
 
Lämmin syystervehdys KyKy:n jäsenet ja 
yhteistyötahot! 
Me KyKy:n hallitusjäsenet - ja työntekijät –  
olemme yrittäneet vuorollamme esittäytyä  
tiedotteissa kertoen hieman taustaamme sekä  
ajatuksiamme kylien kehittämisestä.  
Tällä kertaa esittäytymisvuoro lankesi  
meille kahdelle Kymenlaakson eteläistä  
puolta edustavalle jäsenelle.  
 
Olen ollut mukana Kymenlaakson Kylien 
hallituksessa ja toiminnassa vuosituhannen  
alkupuolelta lähtien, varapuheenjohtajana tämän 
vuoden alusta. Mukana olo on luontevaa, sillä työskentelen maaseudun 
kehittämistyön parissa toiminnanjohtajana Kehittämisyhdistys Sepra 
ry:ssä. 
Mielestäni mahdollisuus olla mukana KyKy:n hallituksessa on antanut 
minulle paljon työelämää varten ja toisaalta voin tarjota KyKyn käyttöön 
oman työkokemukseni. Osa työtäni on henkilöstöhallinto sekä 
kansainväliset asiat ja osaamisen tarjoaminen KyKy:n käyttöön tuntuu 
hyvin järkevältä. Työkenttääni toimintaryhmässä edellä mainittujen ohella 
kuuluu mm. yritysten neuvonta ja tukeminen kehittämisrahoituksen haussa 
sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa niin alueella kuin 
valtakunnallisestikin.  
 



Yhteistyö on avainsana varsinkin maaseudun kehittämistyössä, sillä useilla 
toimijoilla niin henkilöstö- kuin taloudelliset resurssit ovat hyvin pienet. 
Emme kilpaile toistemme kanssa, pyrimme välttämään päällekkäisyyksiä 
ja toimimalla tiiviisti yhteistyössä täydennämme hyvin toistemme työtä 
maaseudun kehittämiseksi.  
 
Tiiviissä yhteistyössä KyKy:n, kollegaryhmä Pohjois-Kymen Kasvun ja 
muutamien muiden keskeisten toimijoiden kanssa olemme organisoineet 
mm. paljon osallistujia ja kiitosta keränneet Kymenlaakson 
Maaseutufoorumit. Tulevan kevään Foorumi järjestetään taas täällä 
Kymenlaakson eteläosassa, johon uskon saavamme kiinnostavan ja 
maaseudun asioita esiin nostavan teeman sovittua yhteistyössä 
maaseutujärjestöjen kanssa.  
 
Loppuun muutama sana itsestäni. Olen syntynyt Pyhtäällä 1967 ja 
kierrettyäni lähes vuosikymmenen ajan eri puolilla Eurooppaa 
opiskelemassa ja töissä palasin Suomeen 1990-luvun lopulla. Muutaman 
vuoden pääkaupunkiseudulla asuttuani muutin takaisin kotiseudulleni v. 
2000 lopussa. Vuodesta 2001 olen tehnyt töitä Seprassa Haminassa. 
Viimeiset 4 vuotta olen asunut perheeni – puoliso, esikouluikäinen tytär ja 
3v. kerhopoika – kanssa lapsuudenkodistani omalle perheellemme 
mieluisaksi remontoidussa kodissa Siltakylässä. Esikoisella on 1,5 km 
koulumatka, kotimme sijaitsee päättyvän tien päässä metsän reunassa ja 
ympärillä on virikkeellinen luonto tarjoamassa leikkipaikkoja ja ideoita.  
 
Olen itse kokenut maaseudun hyväksi paikaksi elää ja kasvaa ja iloitsen 
siitä, että voin tarjota saman turvallisen ja luonnonläheisen ympäristön 
omille lapsilleni. Jotta lapsiperheiden on mahdollista asua ja elää 
maaseudulla, tulee meidän kaikkien kylien ja maaseudun tulevaisuudesta 
kiinnostuneiden tehdä kaikkemme pitääksemme peruspalvelut lähellä 
niiden käyttäjiä ja elinympäristö vireänä.                         

          Marjo Lehtimäki   
 

 
Tervehdys eteläisestä Kymenlaaksosta! 
 
Olen Marja Sorvo, Kymenlaakson kylät ry:n hallitusveteraani. Vuosia 
KyKyn hallituksessa on takana niin monta, etten itsekään ole pysynyt 



mukana laskuissa, totuus lienee siellä jossakin kahdeksan paikkeilla. 
Kehittämisyhdistys Sepra ry:n edustajina olemme Lehtimäen Marjon ja 
Kiurun Riitan kanssa vuosien varrella vuorotelleet varsinaisia ja varajäse-
nyyksiä. Tällä hetkellä olen Marjon varajäsen. 
Asun Kotkan Hovilassa, Kyminlinnan linnoituksen kupeessa. Perheeseeni 
kuuluu aviomies ja kolme lasta, joista nuorin on 10-vuotias ja kaksi 
vanhinta ovat ennättäneet lukioikään. Olen siis useimpiin KyKyn jäseniin 
verrattuna aivan kaupunkilainen. Omakohtaisestakin kylätoiminnasta 
minulla kuitenkin on kokemusta, sillä aina luotettavaa tietolähdettä Hiki-
pediaa lainatakseni asuinpaikkani ”Vanha Hovila on alue, jonka kotirouvat 
järjestävät tekopirteitä tapahtumia toisilleen asukasyhdistyksen nimissä 
miesten korjatessa puolilahoja puutalojaan pikku hiprakassa.” Vaikken itse 
kotirouva olekaan, olen silti ehtinyt olla mukana kylän talkoissa 
pusikonraivauksesta kyläjuhlien järjestämiseen. 
 
Päivätyötäni teen Haminassa Kehittämisyhdistys Sepra ry:ssä, jossa toimin 
hankeneuvojana. Työksemme me Seprat yritämme innostaa alueen 
asukkaita toteuttamaan kehittämisideoitaan ja yhdessä ponnistelemaan 
alueen hyvinvoinnin ja kehittymisen eteen. Kymenlaakson Kylät ry toimii 
samantyyppisten asioiden parissa koko maakunnan tasolla. KyKyn 
jäsenyys ja varsinkin hallitusjäsenyys tarjoaakin työni kannalta tärkeän 
näköalapaikan koko maakunnan kyläasioihin ja tuo sekä uutta näkökulmaa 
että yhteistyökumppaneita. Kaiken tämän hyvän lisäksi hallituksessa on 
paljon idearikkaita ja mukavia ihmisiä, joiden seurassa viihtyy!  
 
Vuosittain yhdistyksen syyskokouksen  
lähestyessä hallitusedustajia vaihtuu  
(lukuun ottamatta meitä muutamaa hallitus- 
dinosaurusta, jotka emme ymmärrä väistyä  
alta pois) ja hallituspaikkoja tulee avoimeksi.  
Nyt kannattakin tarttua tilaisuuteen ja lähteä  
mukaan avainpaikalle KyKyn toimintaan.  
Hallituksessa on mahdollisuus päästä itse  
vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan  
kymenlaaksolaista kylätoimintaa kehitetään.  
Rohkeasti siis mukaan, hallituksen kokouksessa tavataan. 
Värikästä ja aktiivista syksyä kaikille KyKyläisille toivottaen Marja 
 



MAASEUTUFOORUMI 2011 
 
Vuonna 2007 alettiin järjestää vuosittaista laajan toimijajoukon yhdessä 
ideoimaa maaseutufoorumitapahtumaa, joka kerta toisensa jälkeen on 
saanut Teiltä hyvän vastaanoton.  
Keväällä 2011 Maaseutufoorumi kutsuu jälleen, vuorotteluperiaatteen 
mukaisesti etelämaakuntaan.  
 
Maaseutujärjestöjen yhteistyöryhmä ideoi 15.9. kokoontumisessaan 
mahdollisia aiheita, foorumin ajankohtaa ja paikkaa sekä toimintatapoja. 
Tuolloin päädyttiin esittämään foorumin järjestelytoimikunnalle mm. 
seuraavanlaisia ideoita; 
 

- paikkana Merikeskus Vellamo on jo osoittautunut varsin toimivaksi 
- ajankohtana huhtikuun alkuväli tai puoliväli esim. viikko 15 tuntuisi 

sopivalta 
- aiheita voisivat olla kylien lähipalvelut ja maaseutuyrittäjyys 
- oheistapahtumaksi voisi suunnitella maaseutumarkkinoita tms. jos 

järjestelyihin saadaan valjastettua riittävän monia toimijoita  
 
Maaseutufoorumin järjestelytoimikunta ottaa ehdotukset huomioon ja 
lähtee heti tänä syksynä työstämään ideaa eteenpäin.  
 
Kuulette asiasta pian lisää! 
 

TAPAAMISIIN FOORUMISSA 2011 
 
 
 
 
 
 
     Kuva;   

Maaseutufoorumista 2010 
Muutosenergiaa,  
Kuusankoski-talo 

 



Vuoden 2010 kymenlaaksolaiset valinnat 
 
Kylätoiminnan tiennäyttäjä Tuija Paalanen Virolahden Klamilasta 
 
  
 

Tuija Tirvan maisemissa 29.6.2010 
vastaanottamassa kunniakirjaa ja 
kukkakimppua Kymenlaakson Kylät ry:n 
varapuheenjohtaja Marjo Lehtimäeltä ja 
hallituksen jäsen Esko Niskaselta.  

 
     
 
 
 
Maaseututoimija Merja Rossi Kouvolan Viitakummusta 
 
 
 
 
Merja samoissa Tirvan maisemissa. 
Varapuheenjohtaja Marjon 
kanssa palkitsemistilanteessa  
hallituksen jäsen Ilpo Ruokonen.  
 
 
 
 
 

Onnittelemme jälleen kerran! 
 

 
 
Kouvolan seudun yhteispalvelupisteet ottavat vastaan kylien esitteitä ja 
palveluluetteloita. Pisteissä voi myös esitellä omaa toimintaansa. 
Kannattaa tehdä aluettaan tunnetuksi tälläkin tavalla.  
 
Ota halutessasi yhteyttä pisteiden palvelusihteereihin. Yhteystiedot ja 
pisteiden aukioloajat löydät www.kouvola.fi Palvelut Yhteispalvelupisteet 
 



KOUVOLAN SEUDULLE YHTEINEN KYLÄESITE 
 
Kouvolan Seudun kylät, Iitin kylät mukaan lukien ovat laatimassa yhteistä 
kyläesitettä. Kouvolan kaupungin maaseututoimi, Kouvolan kylien 
neuvottelukunta, Pohjois-Kymen Kasvu ry:n kylätalo-kyläsihteerihanke ja 
Kymenlaakson Kylät ry:n Sopiva Kylä -hankkeet polkaisivat esitetyön 
yhteistyössä käyntiin.  
 
Jokainen kylä laatii A4-kokoisen aukeaman, jonka toteutustapa on vapaa. 
Teksteistä ja kuvista nidotaan vihkonen, jota jaetaan virkamiehille, 
luottamushenkilöille ja yhteistyötahoille. Vihkonen kertoo aktiivisesta 
toiminnasta ja oman alueen vapaaehtoisesta kehittämisestä, kyläalueiden 
iloista ja murheista mutta ennen kaikkea muistuttaa päätöksentekijöitä 
kylien olemassaolosta.  
 
 

 
 
 
VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU -  VAPEPA 
 
osallistuu vuosittain satoihin hälytystehtäviin ympäri maata. 20000 
vapaaehtoisen joukko muodostaa osaavien auttajien verkoston. Suomen 
Punainen Risti koordinoi Vapepan yleistä pelastustoimintaa.  
Suomen Kylätoiminta ry on Vapepan uusin yhteistyöjärjestö. Vapepan 
maakuntatoimikuntiin on kutsuttu kylätoiminnan edustus. Kymenlaakson 
ja Etelä-Karjalan yhteisessä maakuntatoimikunnassa kylätoimintaa edustaa 
Kymenlaakson maakunnallinen kyläasiamies Sirpa Vähäuski. 
Varaedustajana toimii Etelä-Karjalan maakunnallinen kyläasiamies Marja 
Jussila.  
Kylien toimijoilla on mahdollisuus järjestää yhteistyössä Vapepan kanssa 
edullisesti ensiapu- ja etsintäkoulutuksia jne. tai lähteä ryhmänä mukaan 
mielenkiintoiseen vapaaehtoistoimintaan. Jos kiinnostuit asiasta, ota 
yhteyttä kyläasiamiehiin. Tai tutustu ja hae lisää tietoa osoitteesta 
www.vapepa.fi  
 
 

 



Yrjölän Salla kierteli ahkerasti kesä- ja kylätoreilla ja muissa 
tapahtumissa. Tässä Sallan terveiset kaikille; 
 

 
Kiitokseni kesätorien/tapahtumien 

 järjestäjille ja talkooväelle! 
 

Syysterveisin  
kylätoiminta-avustaja Salla 

 
 

 
 
 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusliitossa toimii Kaakkois-
Suomen / ELY keskuksen alueella määräaikaisena 

projektityöntekijänä Eero Mäki. 
 
Tämän toiminnan kohderyhmänä ovat erityiset lapset ja nuoret. Jos 
kaipaatte kylätapahtumiinne kalastukseen liittyvää ohjelmaa esim. 
kalankäsittelyä tai kalojen tunnistusta tms. niin ottakaa yhteyttä ja kysykää 
lisää. maki.eero@gmail.com ja 040 7330 183 
 

 
 
Syyskokousten aika lähestyy. Monissa yhdistyksissä puheenjohtaja ja 
muut toimihenkilöt vaihtuvat. Muistattehan ilmoittaa muuttuneet 
yhteystiedot kyläasiamiehelle. Entiset toimihenkilötkin saavat mieluusti 
jäädä esim. sp-listoillemme, mutta huolehditaan yhdessä, että uudet, 
aktiiviset toimijat saavat tiedotuksemme perille. KIITOS! 
 

 



 
Kansainvälistä toimintaa 
 
Virosta, Lahemaalta kestävää matkailua edistävän Keel-verkoston 
edustajat olivat vieraina Elimäen Lähiruokamessuilla. Verkoston 
jäsenyritykset ovat pieniä, lähinnä perheyrityksiä, jotka tuottavat ruoka-, 
käsityö- ja matkailupalveluja. Yritykset olisivat kiinnostuneita yhteistyöstä 
vastaavanlaisten kymenlaaksolaisten yritysten sekä myös kylien 
yhdistysten kanssa.  
ProAgria Kymenlaakson Maa- ja Kotitalousnaisten esiselvityshankkeessa 
Loving Local Values selvitellään, löytyykö kymenlaaksolaisilta yrittäjiltä 
ja muilta kylien toimijoilta kiinnostusta lähteä mukaan. Remontoidut 
kylätalot ja muut yhteiset tilat antavat mahdollisuuksia mm. kylämatkailun 
kehittämiseen. Esiselvitystä rahoittavat Kehittämisyhdistys Sepra ry ja 
Pohjois-Kymen Kasvu ry.  
Kymenlaakson Kylät ry ja Sopiva Kylä Etelä-Kymenlaaksossa ovat myös 
mukana yhteistyökumppanina. 
 
 
 
 
 
 
Pienimuotoisia vierailuja on tehty puolin  
ja toisin, kuvassa ollaan Keel-verkoston  
toimeliaiden naisten herkkupöydän antimien  
ääressä toukokuussa 2010 Viron puolella.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kehittämisyhdistys Sepra ry:n ja Pohjois-Kymen Kasvu ry:n vuoden 
viimeinen hankehaku lokakuussa. Jaossa hankerahaa kylien kehittämiseen! 
Ideoikaa ja laatikaa suunnitelma. Apua ja neuvoja on saatavilla.  

www.seprat.net   www.pohjois-kymenkasvu.fi 
 

 



Onko Kymenlaakso muuttotappion maakunta? Tätä keskustelua on 
paljon käyty ja käydään edelleen. Tilastojen valossa menetämme 
asukkaitamme eri puolille maata, lähinnä pääkaupunkiseudun suuntaan. 
Palvelujen karsiminen ja keskittäminen, sopeuttaminen ja säästöt, kyllähän 
nämä tuota ajatusta tukevat.   Kymenlaakson haja-asutusalueilta, 
maaseudulta löytyy kuitenkin monta asiaa, jotka tekevät alueesta 
maallemuutosta haaveilevan silmissä houkuttelevan vaihtoehdon.  
Vesihuolto on monilla alueilla järjestetty osuuskuntien toimesta.  Meillä on 
kaunista luontoa ja komeita maisemia. Sijaintimme on 
pääkaupunkiseutuun nähden kohtuullisen hyvä. Alueellamme panostetaan 
nyt vahvasti valokuituun, joka mahdollistaa paljon. Meillä on turvallista 
asua. Tonttiasiamiesverkoston ahkerat toimijat tietävät ja tuntevat kylien 
olot ja auttavat sopivan asuinpaikan löytymisessä.  

Emme saa luovuttaa tai lyödä hanskoja tiskiin. 
Yhteistyöllä voimme edistää maallemuuttoa ja kylien elävöittämistä. 

Siksipä kysynkin; 
 

Sinustako kyläsi tonttiasiamies? 
 
Tonttiasiamies ei puutu kaupantekoon, vaan toimii neuvonantajana ja 
tiedonvälittäjänä. Kylällä maanomistajan on helpompi tuoda esille 
tonttimaata koskeva myyntihalukkuutensa, kun vastassa on tuttu ihminen. 
Tonttiasiamies ei kilpaile kiinteistövälittäjän kanssa. Kylän omalle 
tonttiasiamiehelle tulevat kiinteistökohteet ovat sellaisia, joita ei ehkä 
koskaan tultaisi välitykseen ilmoittamaankaan. Joskus tonttiasiamiehet 
jopa ilmoittavat innokkaille maallemuuttajille kiinteistönvälittäjien 
kohteista mm. lehti-ilmoituksen nähdessään. Tässä olisikin uusi yhteistyön 
paikka. Voisimmeko kehittää tonttiasiamiesten ja kiinteistönvälittäjien 
yhteistyöverkostoa jotenkin?  
 
Kymenlaakson Kylät ry haluaa olla yhteistyössä mukana kehittämässä 
maakunnallista tonttiasiamiesten verkostoa. Olisiko tonttiasiamiehinä 
toimivilla ja asiasta muuten kiinnostuneilla halukkuutta yhteiseen 
tilaisuuteen, opintoretkeen tms. Voisimme järjestää jotakin aiheeseen 
liittyvää koulutusta, opastusta ja virkistystä.  
 
 
 



Kylätoiminnan valtakunnallinen kattojärjestö Suomen Kylätoiminta ry 
(SYTY) sai maakunnallisten yhteenliittymien tukemana neuvoteltua 
kylätoiminnan valtionavun piiriin. Valtionapua maksettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2007 ja sen määrää on pikkuhiljaa saatu kasvatettua. 
Vaikka kylätoiminnan saama valtionapu on pienen pieni osa kaikesta 
jaettavasta valtionavun määrästä, on se ollut tälle toiminnalle varsin 
merkityksellistä. Maakunnalliset yhteenliittymät ovat voineet panostaa 
tiedotukseen, koulutuksiin, tapahtumiin, opintoretkiin jne. aiempaa 
paremmin.   
Valtionapua ei rahana voi siirtää toiselle toimijalle. Kymenlaakson Kylät 
ry haluaa käyttää saamaansa valtionapua kymenlaaksolaisten 
kylätoimijoiden toivomalla tavalla.  
 

Kertokaa siis meille, minkälaista toimintaa haluatte? 
Koulutusta? Mistä aiheesta?  

Opintoretkiä? Minne? 
Virkistystä? Minkälaista?  

Kaipaamme teidän toimijoiden palautetta. Antakaa kuulua! 
 

 
 

Kyläkirje 4/2010 ilmestyy marraskuussa,  
siinä mm. lämmin kutsu ja tarkka ohjelma  
Voimistuvat Kylät –tilaisuuteen  
19. – 20.11. Korian Pioneeripuistossa. 

 
 

 
 
Hauskaksi lopuksi sanaleikki 
 
Kun pää määrää määränpään on  
päämääränä pään määräämä määränpää. 
 

Lähde tuntematon 
 
 

Kyläkirje 3/2010 valokuvat kyläasiamies Sirpa Vähäuski 



 
Varsinainen Jäsen  Kymenlaakson Kylät ry  

Hallitus 2010
Puheenjohtaja Jarmo Tähtinen 
Riutanpääntie 314 
47450 PERHENIEMI 
045 1109082 
jarkke007@luukku.com   

  

Varapj Marjo Lehtimäki  
Helsingintie 1 A 49460 HAMINA 
044 2774513 
marjo.lehtimaki@seprat.net  

Varajäsen Marja Sorvo 
Helsingintie 1 A, 49460 HAMINA 
044 2774514 
marja.sorvo@seprat.net 

Leena Borg 
Siikavantie 137 B, 47710 JAALA 
040 5178433, 050 4955646 
leena.borg@pohjois-kymenkasvu.fi  

Varajäsen Matti Hälikkä 
Peltomiehentie 9 45120 KOUVOLA 
050 4957 519 
matti.halikka@elisanet.fi  

Ilpo Ruokonen 
Oivontie 2 a, 45610 KORIA 
040 8447020 
ilpo.ruokonen@pp.inet.fi  

Varajäsen Reino Koivusaari 
Hirvensuontie 56 45610 KORIA 
0400 556762 
reino.koivusaari@pp.inet.fi  

Anne Mettälä Elimäentie 2, 45610 
KORIA 053220042, 040 5861134 
anne.mettala@pohjois-kymenkasvu.fi  

Varajäsen Pauliina Heiskanen 
Koskenpartaantie 11 
49750 KALLIOKOSKI 050 5710989 
bestshape@windowslive.com 

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  

Esko Niskanen 
Tillintie 24, 49900 VIROLAHTI 
050 3559960 
esko.niskanen@kymp.net  

Varajäsen Heli Varjakoski  
Tapiolantie 4, 49860 KLAMILA  
0500 844547 
heli.varjakoski@luukku.com   

Hallituksen ulkopuolelta sihteerinä 
kyläasiamies Sirpa Vähäuski 
Villikanmäentie 57 A,  
46450 ENÄJÄRVI 
044 2977738, 040 5492410 
sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

Kylätoiminta-avustaja  
Salla Yrjölä (14.10.2010 saakka) 
Putinmäki 18  
46450 ENÄJÄRVI 
044 -5441345 

 
 
 


