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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Vuosi 2015 on pikku hiljaa pyörähtänyt käyntiin. Näin alkuvuodesta monet
yhdistykset pitävät kokouksiaan, suunnittelevat toimintaansa ja saattavatpa
toimijatkin  vaihtua.  Pitäkää  ihmeessä  meidätkin  ajan  tasalla  mikäli
yhdistyksen yhteystiedot ja -henkilöt vaihtuvat. 

Muistuttelen  myös  kyläportaalin  sivuilla  olevasta  tapahtumakalenterista.
Kun järjestätte tapahtumia omaa kylää laajemmalle yleisölle, ilmoittakaa
niistä  ihmeessä  myös  tapahtumakalenterimme  kautta.  Samalla  jo
suunnitteluvaiheessa  pystyisi  tarkistamaan,  ettei  ainakaan ihan lähistöllä
olisi  samaan  aikaan  kilpailevia  tilaisuuksia.  Yleisön  paikalle  saamisen
kannaltahan päällekkäisyyksien välttäminen on kaikkien etu.

KyKyssä alkuvuosi 2015 on tarkoittanut uuteen tilanteeseen sopeutumista,
toiminnan  osalta  voisi  sanoa  eräänlaista  hengähdystaukoa  ja  odottelua.
Tämä ei  kuitenkaan  tarkoita  täydellistä  toiminnan  puutetta.  Esimerkiksi
perinteisen  Maaseutufoorumin  suunnittelussa  olemme olleet  mukana,  ja
tulokset  on nähtävissä  25.3.  Siispä  tervetuloa  sankoin  joukoin  Kotkaan
Vellamoon teemana  Hyvinvointia  luonnosta!  Maaseutufoorumin ohjelma
ja ilmoittautumisohjeet lötyvät kirjeestä edempänä.

Jo  tuota  ennen  olemme  mukana  Pohjois-Kymenlaaksossa
Mahdollisuuksien  maaseutu  -kiertueella.  Tämän,  erityisesti  maaseudun
yrittäjinä  toimiville  tai  sellaisiksi  aikoville  kohdistetun  kiertueen  muita
järjestäjiä  ovat  Kouvola  Innovation,  Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  Pro
Agria Etelä-Suomi ja Leader Pohjois-Kymen Kasvu. Tämänkin tilaisuuden
tarkempi ohjelma, paikat ja päivämäärät löytyvät edempänä kirjeestä.

Alkuvuosi  on  odottelua  myös  hankemaailman  kannalta.  Molemmat
maakuntamme Leader -ryhmät ovat saaneet hyväksynnät tällekin kaudelle
ja uudet,  sähköiset  hakujärjestelmät  ovat jo koekäytössä.  Tämän hetken
arvion  mukaan  kauden  hanketukia  päästäisiin  myöntämään  kevään
korvilla.  Aika  menee  tässäkin  asiassa  varsin  nopeaan,  joten  hyviä
hankeideoita  kannattaa  jo  alkaa  pikku  hiljaa  sorvaamaan
hankesuunnitelman muotoon.



Haluan myös vielä kerran muistuttaa KyKyn yhteystietojen muutoksista.
Aikaisemmin  Sirpalle  tai  Jonille  menneet  sähköpostiosoitteet  eivät  ole
enää käytössä, postia voi lähettäää miulle ja Ellulle omiin kymenkylat.fi
-päätteisiin  osoitteisiin.  Lisäksi  yhdistyksellä  on  käytössä
toimisto@kymenkylat.fi -osoite,  jota  lukevat  useammat  henkilöt.  Näin
siihen  tulleet  viestit  tulevat  luetuiksi  lomista  tai  muista  sellaisista
riippumatta.  Puhelinnumeroidenkin  osalta  karsintaa  on  tapahtunut.
Käytössä olevat numerot löytyvät kirjeen loppupuolelta.

Hyvää ja aktiivista kevättä kaikille kylätoimijoille!

Terveisin,
Sami
040 055 8597

kuva: Sami Porkka

mailto:toimisto@kymenkylat.fi


KYMENLAAKSON
MAASEUTUFOORUMI 2015!

Perinteinen  Maaseutufoorumi  järjestetään  Merikeskus  Vellamossa
(Tornatorintie 99, KOTKA) keskiviikkona 25.3.2015 klo 9.00 alkaen.

Vuorovuosittain eteläisessä ja pohjoisessa Kymenlaaksossa järjestettävän
järjestyksessään  yhdeksännen  foorumin  teemana  on  Hyvinvointia
luonnosta. Mielenkiintoisten  puheenvuorojen  lisäksi  yleisöllä  on
mahdollisuus  tutustua  Hyvinvointitoriin,  jossa  esitellään  ja  myydään
hyvinvointituotteita ja -palveluita.

Tilaisuus  järjestetään  yhdessä  laajan  verkoston  kanssa,  johon  kuuluvat
Leader  Sepran  lisäksi  Leader  Pohjois-Kymen  Kasvu,  ELY-keskus,
Kymenlaakson  Kesäyliopisto,  Kymenlaakson  Kylät  ry,
MTK-Kaakkois-Suomi ja ProAgria Etelä-Suomi. Tilaisuus on maksuton ja
tarjoamme aamukahvit. Vellamossa on väliajalla tarjolla omakustanteinen
lounas (hinta 11,-).

Vellamoon  mahtuu  150  ensin  ilmoittautunutta,  joten  ilmoittaudu  HETI,
kuitenkin  viimeistään  20.3.2015.  Lisätietoa  tapahtumasta  ja
ilmoittautuminen osoitteessa www.sepra.fi.

Tervetuloa mukaan!

____________________________________________________________

LEADER SEPRAN YHTEYSTIETOIHIN MUUTOKSIA!

Kehittämisyhdistys  Sepra ry:n internetsivut  löytyvät  nykyään osoitteesta
www.sepra.fi.  Myös  sähköpostiosoitteiden  pääte  on  muuttunut;
etunimi.sukunimi@sepra.fi. Toimisto  sijaitsee  entisellä  paikallaan
osoitteessa Helsingintie 1 A, 49460 Hamina.



AKTIIVISIA KYLIÄ JA TOIMIJOITA
KYMENLAAKSOSSA

Maakunnallisena  kyläyhdistyksenä  KyKy  on  mukana  valitsemassa  ja
palkitsemassa  aktiivisia  kuntia,  kyliä  ja  kylätoimijoita.  Tämän  vuoden
osalta   Valintatoimikunta  on  kokoontunut  ja  tehnyt  oman  esityksensä
vuoden kymenlaaksolaisesta kylästä, tiennäyttäjästä ja maaseututoimijasta.
Valintatoimikunnan  ehdotukset  ovat  lähteneet  hyväksyttäviksi
Kymenlaakson  Kylät  ry:n  sekä  Leader  -ryhmien  hallituksille.  Näiden
kolmen  hyväksynnän  jälkeen  ehdotukset  lähetetään  eteenpäin
Kymenlaakson  liiton  maakuntahallitukselle,  joka  käsittelee  ehdotukset
huhtikuussa. Tämän jälkeen valinnoista tulee julkisia, ja ne lähtevät vielä
eteenpäin kisaamaan vuoden valtakunnallisista titteleistä. Olemme ottaneet
valinnoissa  huomioon  teiltä  tulleet  ehdotukset,  kiitos  niistä!  Ja  nekin
ehdotukset, jotka eivät tulleet valituksi jäävät kyllä tuleviksikin vuosiksi
muistiin.

Vuoden kylämyönteisin kunta 2015

Suomen  Kuntaliitto  ja  Suomen  Kylätoiminta  ry  etsivät  vuoden
Kylämyönteisintä  kuntaa  2015. Menettelyllä  halutaan  nostaa  kuntien  ja
kylien välisen yhteistyön arvostusta, antaa sille tunnustusta ja tuoda esiin
toimivia  esimerkkejä  yhteistyöstä.  Tähän  mennessä  Kymenlaakson
kylämyönteisimmiksi kunniksi on valittu vuonna 2011 Virolahti ja vuonna
2012  Iitti.  Lisätietoa  menettelytavasta,  sekä  ehdotukset  voi  lähettää
osoitteeseen  toimisto@kymenkylat.fi.

Sinustako valtakunnan virallinen kylähullu XIII?

Nyt  hakusessa  myös  valtakunnan  virallisen  kylähullun  titteli.  Hakijalta
odotetaan  luovaa,  tuloksellista,  kaukokatseista,  kylähullulle  sopivaa
toimintaa  kylätoiminnassa  ja  paikallisessa  kehittämisessä.  Jos  tunnet
henkilön,  joka  täyttäisi  nämä  kriteerit,  katso  toimintaohjeet  kyläkirjeen
liitteenä!

mailto:toimisto@kymenkylat.fi


TULEVIA TAPAHTUMIA 

Maaseutufoorumi – Hyvinvointia luonnosta
Kymenlaakson  9.  Maaseutufoorumi  järjestetään  25.3.2015  Merikeskus
Vellamossa,  Kotkassa  klo  9.00-16.00.  Tämän  vuoden  teemana
Hyvinvointia  luonnosta.  Tapahtuman  ohessa  Hyvinvointitori!  Lisätietoa
osoitteessa www.sepra.fi.

Mahdollisuuksien maaseutu -kiertue
Maaseuturahoituksen  ja  neuvontapalveluiden  infotilaisuus,  maaseudulla
asuvien ja yritysten edustajien tapaaminen. Järjestetään maaliskuun aikana
Valkealassa 12.3., Inkeroisissa 17.3., Elimäellä 18.3. ja Kausalassa 23.3.
Katso tarkemmat tiedot ja aikataulu Kyläportaalin tapahtumakalenterista.

Kymenlaakson  Kylät  ry:n  sääntömääräiseen  vuosikokous pidetään
torstaina 23.4.2015 klo 18.00 Pyhtään Hirvikosken koululla. Tervetuloa!

Lähellä Maaseutua -perhetapahtuma 23.5.2015
Jaakonpuistossa  pienet  ja  isot  pääsevät  tutustumaan  maaseudulla
käytettäviin  työkoneisiin  ja  osallistumaan  partiolaisten  järjestämään
luontopolkuun.  Tarjolla myös musiikkiesityksiä sekä lähiruokatori! Katso
lisää tapahtumakalenterista! 

Avoimet kylät 6.6.2015
Valtakunnallista Avoimet kylät -päivää vietetään kesäkuun ensimmäisenä
lauantaina.  Jokainen  kylä/kaupunginosa  tai  muuten  itsensä  kyläksi
identifoiva  taho  voi  järjestää  tapahtumaa  jos  jonkinmoista  omalla
pitäjällään  –  kirpputori,  tanssit,  näytelmiä,  näyttelyitä,  myyjäiset,  mitä
vain!  Ideoikaa  ja  järjestäkää  oman näköistänne toimintaa.  Tapahtumalla
lisätään  kylätoiminnan  näkyvyyttä,  markkinoidaan  kyliä  vierailu-  ja
asuinpaikkana  ja  madalletaan  kynnystä  tutustua  lähikyliin.  Tiedotamme
tästä vielä lisää nettisivuillamme!

Korian Erämessut 5.-7.6.2015
Kesäkuun  ensimmäisenä  viikonloppuna  Korialla  Pioneeripuistossa
järjestettävät  Erämessut  kutsuvat  taas  eräilemään.  Kykykin  on  mukana,
tule siekin!
Lisää tapahtumia osoitteessa www.kymenkylat.fi/tapahtumakalenteri

http://www.sepra.fi/


KYLÄAVUSTAJAN TERVEISET

Vuosi  on  pyörähtänyt  vauhdilla  käyntiin  myös  kyläavustajan
näkökulmasta.  Kyläasiamies  Sirpan  ja  Kyläportaalin  hankevetäjä  Jonin
lopettaessa  työnsä  viime  vuoden  lopussa,  suuri  osa  yhdistyksen
toiminnasta ja vastuusta siirtyi minun ja hallituksen jaettavaksi. Alkuvuosi
on  kulunut  päätteen  ääressä  muun  muassa  Arjen  turva  -hankkeiden
loppuunsaattamistoimien  sekä  perus  yhdistystoiminnan  parissa.
Kyläportaaliapua  olen  myös  antanut  eri  kylille  ja  suunnitellut  tulevaa
toimintaa.  Amerikan  maallakin  kerkesin  käydä  tutustumassa  hieman
erilaiseen kylätoimintaan. KyKyn toiminta ei ehkä tällä hetkellä ole ollut
niin näkyvää, mutta muutosta on tulossa, kunhan hankerahoitukset saadaan
selville ja päästään tositoimiin.

Minäkin  muistuttelisin  teitä  edelleen  Kyläportaalista,  johon  pääsee
tutustumaan osoitteessa www.kymenkylat.fi. Sivusto pyörii edelleen täyttä
häkää,  vaikka  itse  Kyläportaali-hanke  loppuikin.  Kehoittaisinkin  niitä
kyliä, jotka aloittivat omien sivujen tekemisen hankkeen aikana jatkamaan
tarmokkaasti  sivujen sisällöntuottamista.  Minuun voi aina ottaa yhteyttä
kyläsivuihin  liittyvissä  ongelmissa.  Olisi  hyvä  saada  kaikkien  sivut
valmiiksi ja koko kansan nähtäville. Myös uusia kyläsivuja voidaan alkaa
tuottamaan pientä  korvausta  vastaan.  Hallituksen hyväksymää hinnastoa
Kyläportaaliin liittyvästä tuesta voi kysellä KyKyn toimistolta.

Mainittakoon  vielä,  että  kun  kiireiltäni  kerkeän,  niin  päivittelen
Kymenlaakson  tonttiasiamies  /  maallemuuttovastavaava  -listaa.
Tarkoituksena on kerätä nettisivuillemme kattava kokonaisuus henkilöistä,
joihin  voi  ottaa  yhteyttä  kyseisessä  asiassa.  Voitte  myös  itse  ilmoittaa
alueenne vastaavat  meille  päin osoitteeseen  toimisto@kymenkylat.fi,  tai
jäädä odottelemaan soittoani.

Ihanata kevättä kaikille, nähdään Maaseutufoorumissa !

Terveisin,
Ellu
elina.seppanen@kymenkylat.fi
040 184 3576 / 044 297 7738

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
http://www.kymenkylat.fi/


___________________________________________________

Kymenlaakson Kylät ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
järjestetään torstaina 23.4.2015 klo 18.00 Hirvikosken koululla,

Pyhtäällä. 
Merkkaa päivä kalenteriin. Toimintakertomus ja muu

kokousmateriaali tullaan lisäämään nettisivuillemme lähiviikkoina.

Tervetuloa kokoustamaan ja kahvittelemaan!



JÄSENYYDESTÄ

Toimitamme tämän kyläkirjeen ohessa jäsenmaksulaskut kunta-, yhdistys-
ja henkilöjäsenille. Jäsenmaksu on saman suuruinen kuin viime vuonna –
yhdistykset  30€,  henkilöjäsenet  10€ ja  kunnat  porrastetusti  asukasluvun
mukaan.  KyKyn  jäsenenä  olet  mukana  kannattamassa  maakunnallista
kyläyhdistystä,  joka  maakunnallisena  kattojärjestönä  valvoo,  tiedottaa,
auttaa ja järjestää!

Toimimme  jäsentemme  maakunnallisena  edunvalvojana  osallistuen  ja
kantaaottaen paikallisissa  kuin myös yli  maakuntarajojen  järjestettävissä
tapahtumissa.  Eri  sidosryhmien  ja  yhteistyökumppaneiden  kanssa
järjestämme toimintaa ja ajamme maaseudun pienempien etua. Alkavien
hankkeiden myötä toimintamme tulee olemaan näkyvämpää ja pystymme
olemaan vielä konkreettisemmin Kymenlaakson kylien käytettävissä.

Jäsenetuna tilaamme yhdistysjäsenillemme 6 kertaa vuodessa ilmestyvän
Maaseutuplus  -lehden,  kaikille  jäsenillemme  lähetämme  3-4  kertaa
vuodessa ilmestyvän kyläkirjeen.  Tämän lisäksi  tiedotamme kyläasioista
laajemmin  sähköpostitse,  internet-sivuillamme  ja  Facebookissa.  Muista
käydä aika-ajoin vilkaisemassa sivumme!

Tällä hetkellä meillä on jäsenenä 6 kuntaa, 84 yhdistystä ja 54 henkilöä,
KyKy kiittää kannatuksesta! 

Jos  et  vielä  ole  yhdistyksen  jäsen,  pystyt  helposti  liittymään  jäseneksi
osoitteessa  www.kymenlaaksonkylat.fi →  Jäsenlomakkeet. Siellä
valittavana tulostettava tai sähköinen liittymislomake.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


Kylätoiminnan valtakunnallinen kattojärjestö

Suomen Kylätoiminta ry, www.kylatoiminta.fi 

__________________________________________________________

HALLITUS VUONNA 2015

Syyskokouksessa  valittuina  uusina  hallitusjäseninä   toimivat  Mia
Ylä-Outinen, Timo Riihelä ja Tuomo Uutela, sekä Topi Seppälä ja Tuula
Mikkola  Leader  Pohjois-Kymen  Kasvun  edustajina.  Puheenjohtajana
jatkaa  Saveron  oma  poika  Sami  Porkka.  Hallitus  kokonaisuudessaan
seuraavalla sivulla. 

Kyky  piti  järjestäytymiskokouksen  poikkeuksellisesti  jo  viime  vuoden
loppupuolella. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jouko Yläjääski ja sihteerin
tehtävää alkoi hoitamaan Leena Borg. Sihteerin tehtävissä avustaa vuoden
alkupuoliskolla   kyläavustaja  Elina  Seppänen.  Kymenlaakson  Kylät  ry
päätyi  myös  vaihtamaan  tilitoimistoa  –  vuoden  alusta  alkaen  KyKyn
kirjoja on pitänyt tilitoimisto Tili Talsi.

Hallituksen muodostamisessa on otettu  huomioon mahdollisimman laaja
alueellinen  kattavuus  ja  jäseniä  onkin  lähes  jokaisesta  Kymenlaakson
kunnasta. Mukana myös Leader Pohjois-Kymen Kasvun ja Leader Sepran
edustajat.

http://www.kylatoiminta.fi/


HALLITUS 2015
 

Varsinainen Jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja Sami Porkka
Saverontie 390 B, 45460 SAVERO
0400 558 597 
sami.porkka@kymenkylat.fi

 

Varapuheenjohtaja Jouko Yläjääski 
Turkiantie 275, 49660 PYHÄLTÖ
040 055 3316 jouko.ylajaaski@pp.inet.fi

Heli Varjakoski
Tapiolantie 4, 49860 KLAMILA
050 084 4547 helisvk@gmail.com

Sihteeri Leena Borg
Siikavantie 137 B,
47710 JAALA
050 495 5646 borg.leena0@gmail.com  

Mia Ylä-Outinen
Loviisantie 4B14, 47200 ELIMÄKI
050 4908157 miaylaoutinen@gmail.com

Tarja Paavola
Lossinrannantie 2 as 8,
49290 VASTILA   050 3015041 
tarjapaavola@suomi24.fi  

Timo Riihelä
Riiheläntie 70B, 
49760 SUUR-MIEHIKKÄLÄ
050 372 6085 timoriihela@hotmail.com 

Jarmo Tähtinen
Riutanpääntie 314,
47450 PERHENIEMI
045 110 9082  jarkke007@luukku.co  m

Tuomo Uutela
Ihamaanjärventie 164,
49660 PYHÄLTÖ
0400 910166 tuomo.uutela@pp.inet.fi 

Tuula Mikkola
Kyminasemantie 10 A 2, 45610 KORIA 
040 590 5655
tuula.mikkola@pohjois-kymenkasvu.fi  

Topi Seppälä
Kukkurantie 9 as 3,
45360 Valkeala
044 299 3500 topi.seppala@kouvola.fi 

Marja Sorvo
Helsingintie 1 A,
49460 HAMINA 
044 277 4514 marja.sorvo@sepra  .fi

Heidi Hansén 
Helsingintie 1 A,
49460 HAMINA
044 277 4515 heidi.hansen@se  p  r  a.fi

Keijo Kouvonen 
Kalevantie 12 B,
45370 VALKEALA
keijo.kouvonen@kymp.net 

Tuomo Frosti 
Kantokoskentie 606,
47850 VERLA
045 352 4736 tuomo.frosti@gmail.com

Hallituksen ulkopuolelta kokouksiin 
osallistuu tarvittaessa
Kyläavustaja Elina Seppänen
040 184 3576 / 044 297 7738
elina.seppanen@kymenkylat.fi

 

Tilinpitäjänä
Tili Talsi Kouvola
Kauppalankatu 6,
45100 Kouvola
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Kymenlaakson Kylät ry

meidät tavoittaa;

toimisto@kymenkylat.fi

Kalevankatu 13B

45100 Kouvola

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
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