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                       Enäjärvellä marraskuussa 2014 

MUUTOKSIA TULOSSA 

 

Vuosi 2014 lähenee loppuaan. Pian saamme taas nauttia joulunajan 

ihanuuksista. Vilkas kylätoiminnan syksykin rauhoittuu pikkuhiljaa.  

 

Arjen turva –hankkeet ovat raportointia vaille valmiit. Monia suunniteltuja 

toimenpiteitä toteutettiin jopa aiottua enemmän, mutta joidenkin kohdalla 

ei ihan tavoitteisiin päästy kovasta yrityksestä huolimatta. Hankkeissa 

tuotettua tietoa ja opastusta sisältävää materiaalia ja erilaisia aiheeseen 

liittyviä linkkejä löytyy sivuiltamme www.kymenlaaksonkylat.fi  

 

On aika sanoa näkemiin. Lopetan reilut 12 vuotta kestäneen 

kyläasiamiestyöni tähän vuoteen. Aloitan lomani 1.12.2014, enkä sen 

jälkeen enää palaa yhdistyksen tehtäviin. 

 

Asiassa kuin asiassa tarvitaan aika ajoin uudistumista. Samoilla vanhoilla 

urilla jurnuttaminen vuodesta toiseen vie motivaation ja innostuksen. Olen 

peräänkuuluttanut rohkeampaa, kantaaottavampaa toimintatapaa, mutta 

kokenut jääväni häviölle.  

 

Yhdistyksen suurin kompastuskivi on toiminnan rahoitus. Kerran vuodessa 

toivomme kovasti, että valtionapu ei ainakaan paljon laskisi. Valtionavulla 

hoidetaan mm. erilaiset maakunnallisen yhdistyksen juoksevat menot. 

Vuosi vuodelta ne ovat kasvaneet ja palkkakustannuksiin jää aina vain 

vähemmän käytettävää. Yhdistyksen oma varainhankinta on varsin 

vaatimatonta eikä uutta uskalleta kokeilla.  

 

Kyläasiamiehen työaika on hanke hankkeelta sidottu kapea-alaisiin 

kehittämistehtäviin, jolloin yhdistyksen perusajatus ja perustoiminta eivät 

voi toteutua toivotulla tavalla. On liioiteltua ilmoittaa yhdistyksen 

toiminta-ajatukseksi kylien edunvalvojana ja eduntekijänä toimimisen, jos 

valtaosa henkilökunnan työstä kohdentuu johonkin pieneen, vaikkakin 

tärkeään osa-alueeseen. Kylien toiveet ja tarpeet ja meidän tarjouksemme 

kohtaavat huonosti. Kun tähän ei ole mitään uutta näkyvissä, on osaltani 

aika siirtyä elämässä eteenpäin.  

 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


Paljon on näihin reiluun 12 vuoteen mahtunut. On tullut puheluita, joista 

osaan olisi voinut jättää vastaamatta.  On ollut tilaisuuksia, joista olisi ehkä 

mukavampi ollut olla pois. Vastaan on tullut ihmisiä, joiden tapaaminen 

olisi voinut jäädä väliin. Mutta ylivoimaisesti enemmän on muistissa 

antoisia keskusteluita, innostavia tilaisuuksia ja kylätoimintaan 

antautuneita toimeliaita ihmisiä.  

 

Kiitos teille kaikille yhteistyöstä ja hyvää jatkoa. Maakunnan 

kylätoiminnalle, Kymenlaakson Kylät ry:n toiminnasta vastuussa oleville, 

kaikille mahdollisille yhteistyökumppaneille vuosien varrelta ja teille 

kaikille yksittäisille kylien toimijoille intoa, jaksamista ja hyvää mieltä.  

 

 

 

 

                  Sirpa  

 

 

Toivotan jokaiselle mitä ihaninta joulunaikaa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puheenjohtajan terveiset 

 

Vuosi 2014 alkaa lähestyä loppuaan. KyKyn näkökulmasta siihen on 

mahtunut monenlaista: iloja ja suruja, onnistumisia ja haasteita. Vuosi 

alkoi odottavissa tunnelmissa, olimmehan palkkaamassa Kouvolan 

Kalevankadun toimistolle vuodeksi kyläavustajaa, joka omalla 

työpanoksellaan lisäisi yhdistyksemme resursseja. Erinäisistä syistä 

johtuen rekrytointi venähti toukokuulle asti. Tulokseen kuitenkin lopulta 

päästiin ja Elina onkin jo varmaan ehtinyt tulla tutuksi tapahtumissa ja 

tilaisuuksissa yhdistyksemme osastolta. 

 

Toukokuu toi tullessaan myös suru-uutisen: hallituksemme jäsen, 

pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Pohjois-Kymen Kasvun 

toiminnanjohtaja Anne Mettälä oli äkillisesti menehtynyt. Ensimmäinen 

reaktio oli hämmennys ja epäuskoisuus; vastahan edellisenä päivänä 

olimme olleet Vuolenkoskella juhlimassa vuoden kymenlaaksolaisen kylän 

arvonimeä.  

 

Vuolenkoskeen liittyy myös vuoden iloisin uutinen. Elokuun lopussa kylä 

valittiin Hankasalmella vuoden valtakunnalliseksi kyläksi! Eikä siinä vielä 

kaikki; vuoden kymenlaaksolainen kylätoiminnan tiennäyttäjä Pauli 

Pethman palkittiin myös niin ikään valtakunnallisella arvonimellä. 

Hankasalmelta palaavassa bussissa oli melkoinen tunnelma, oli kerrassaan 

mukavaa olla mukana. 

 

Nyt loppuvuodesta olemme alkaneet valmistautua kokonaan uuteen 

aikaan. Yhdistyksen toiminnassa melkein alusta asti mukana ollut 

kyläasiamies Sirpa lopettaa tehtävässään. Valmistautumista on jossain 

määrin haitannut normaaliakin epävarmempi tilanne rahoituksen osalta. 

Vahva usko on kuitenkin, että kyllä tästäkin selvitään. 

 

Kun myös hankevetäjämme Jonin työ päättyy vuoden vaihteessa, on ensi 

vuoden alussa tilanne se, että Elina jatkaa ainoana yhdistyksen 

työntekijänä. Sirpan seuraajaa ryhdytään rekrytoimaan, kunhan 

mahdollisuus ja rahoitus kokopäiväisen työn tarjoamiseen täyttyvät. 

Toiveena ja tavoitteena on, että tässä tilanteessa oltaisiin kevätkesällä. Sitä 

ennen yhdistyksemme toiminta on väkisinkin hiljaisempaa, mutta 

toivottavasti te, kylien ihmiset maltatte ja kestätte tämän vaiheen. Me 



teemme sen mihin näillä resursseilla pystymme. Varmaan joudumme myös 

hallituksena käärimään hihat ja miettimään yhdistyksen tulevaisuutta 

entistä ennakkoluulottomammin. Tätä ennen kuitenkin rauhoitutaan ja 

juhlitaan Joulua ja vuodenvaihdetta. 

 

Uskoisin puhuvani koko hallituksen puolesta, kun kiitän Sirpaa näistä 

vuosista ja siitä työpanoksesta jonka hän on maakunnan kylätoiminnalle 

antanut. Toivottavasti näemme edelleen tapahtumissa, tällä kertaa ”toisella 

puolella pöytää”. Ja kaikille yhteisesti, hyvää Joulua ja onnellista uutta 

vuotta 2015! 

 

               T: Sami 

 

 

Kymenlaakson Maaseutufoorumi myös keväällä 2015.  

 

Maaseutufoorumeita alettiin järjestää vuonna 2007 ja perinne jatkuu ensi 

vuonnakin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Kuva Merikeskus Vellamosta Kotkasta keväältä 2013. 

Turvallisuusaiheisen foorumin puhujana kuultiin Totti Karpelaa. 



Loppuvuoden asioita kotisivuihin liittyen 
 

Kyläportaaliin liittyvät käytännöt tulevat muuttumaan hieman vuoden 

vaihteessa. Allekirjoittaneen työsuhde päättyy vuoden viimeisenä päivänä, 

jonka jälkeen Kyläportaaliin ja kylien kotisivuihin liittyvissä asioissa tulee 

kääntyä ensisijaisesti kyläavustaja Elinan puoleen. Hän opastaa sivuihin 

liittyvissä ongelmissa ja sivustojen kehityksessä mahdollisuuksien 

mukaan. Lisäksi sähköpostiosoite kykyportaali@gmail.com jää pois 

aktiivisesta käytöstä ja siihen lähetettäviin viesteihin ei enää vastata. 

 

Uusien kylien kotisivujen perustaminen on edelleen mahdollista. Mikäli 

ette ehtineet Kyläportaali-hankkeeseen mukaan, saatte kotisivuston 

perustettua Kyläportaalin kautta. Uuden sivuston perustamiseen liittyen 

aiheutuu yhdistyksemme puolesta kuluja, jotka laskutetaan vahvistetun 

hinnaston mukaisesti. Kiinnostuneet saavat lisätietoja yhdistyksen 

puheenjohtajalta ja kyläavustajalta. 

 

Muistuttaisin kaikkia vierailemaan oman kylän kotisivuilla osoitteesta 

www.kymenkylat.fi löytyvän kylälistauksen kautta ja lähettämään 

kehityspalautetta kotisivustojen ylläpitäjille. Mikäli olet ylläpitäjä, niin 

muistathan käydä säännöllisin väliajoin tarkistamassa sivustonne 

toimivuuden ja lisäämässä ajankohtaisimpia tietoja aina tarpeen vaatiessa. 

 

Uusien ylläpitäjien ja sisällönluojien tulisi käydä tutustumassa 

Kyläportaalin EDU-sivuston antiin osoitteessa www.kymenkylat.fi/edu. 

Sivustosta tulee löytymään jatkossa kattava määrä materiaalia ylläpitoon 

liittyen. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa kanava josta saa tietoa, joten 

suosittelen tutustumaan sivustolta löytyviin linkkilistoihin. 

 

Lopuksi vielä asiaa Kyläportaalin pääsivuston palveluista. Osoitteesta 

www.kymenkylat.fi/tapahtumakalenteri löytyy maakunnallinen kylien 

tapahtumakalenteri, johon toivomme mahdollisimman usean 

kylätapahtuman päätyvän nähtäväksi. Tavoitteena olisi, että kalenteriin 

tutustumalla näkisi yhdellä kertaa koko Kymenlaakson 

tapahtumatarjonnan kylien osalta. Tapahtumat eivät tosin tule näkyviin 

kalenterissa itsestään, joten välittäkäähän tapahtumatietoja sivustolta 

löytyvän lomakkeen avulla tai kyläavustajan kautta. Lisäksi haluaisin 

mailto:kykyportaali@gmail.com
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nostaa esille toimivat keskustelualueet, johon toivoisin teiltä lukijoilta 

keskustelunavauksia ja mielipiteitä kylätoimintaan liittyen. 

 

Haluan toivottaa omasta puolestani oikein rauhaisaa joulua ja onnea 

vuodelle 2015! 

 

Joulun odotusterveisin, 

 

Joni Tyviö 

hankevetäjä 

 

P.S: Jään lomalle 5.12.2014 alkaen aina vuoden loppuun saakka. 

Kääntykää myös tuona aikana kyläavustajan puoleen. 

 

 

 

 
 

Ilmoita kyläsi tapahtuma maakunnallisen kyläportaalin 

tapahtumakalenterissa. Voit lähettää tiedot kyläavustaja Elinalle 

elina.seppanen@kymenkylat.fi  

 

Käy katsomassa osoitteessa 

 

 
 

 
 

 

 

 

Kylätoiminnan valtakunnallinen kattojärjestö 

 

Suomen Kylätoiminta ry www.kylatoiminta.fi  
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http://www.kylatoiminta.fi/


ENSI KESÄ JO MIELESSÄ 

 

Yhdistys on ollut mukana Korian Erämessuilla yhdessä Pohjois-Kymen 

Kasvun kanssa jo useamman kerran. Parittomina vuosina järjestettävät 

Erämessut kutsuvat taas ensi kesänä kesäkuun ensimmäisenä 

viikonloppuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kesällä 2013 sää suosi tapahtumaa. Osastollamme vieraili myös kuningas Kustaa. 

 

Samaisena viikonloppuna lauantaina 6.6.2015 järjestetään eri puolilla 

maata, yli kymmenessä maakunnassa Avoimet Kylät –tapahtumakimara. 

Hallituksemme on ainakin alustavasti päättänyt, että Kymenlaakso ei tähän 

osallistu, mutta voihan tilanne vielä muuttua.  

 

 

AJANKOHTAISTA! 

Arjen tukea ja turvaa kotikyliltä –hankkeissa 

 

tuotettu kylätalon pelastussuunnitelman malli löytyy sivuiltamme 

www.kymenlaaksonkylat.fi Loppuvuodesta lisäämme sivuille myös 

kylän turvallisuussuunnitelman mallin. Sivuillamme myös hyödyllisiä 

linkkejä turvallisuusasioista kiinnostuneille. Ja hankkeessa tuotettua 

materiaalia esillä myös ensi vuoden tapahtumissa.  

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


Kylätoiminnasta on moneksi. 

 

Se kokoaa yhteen vanhat ja nuoret. Mukana on niin nykypäivä kuin 

historia. Ideoikaa luovasti. Mikään ehdotus oman kylän kehittämistyössä ei 

ole huono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Skeitti ja Scootti                   Ikäihmisten virkistystä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

             

           Hätäensiapuopastusta aikuisille                               Turvallisuusopastusta koululaisille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Vanhan tallentamista   Uuden oppimista 



YHTEYSTIETOMME MUUTTUVAT 

 

 

Katsothan tästä uudet yhteystiedot ja vaihdat oikeat tiedot puhelimiin, 

sähköposteihin ja postituslistoille.  
 

Numerosta 044 2977738 vastaa 1.12.2014 alkaen kyläavustaja Elina 

Seppänen.  

Liittymät 040 5492410 ja 044 5441345 lakkaavat toimimasta 1.12.2014. 

Jonin käytössä ollut numero 040 6702155 poistuu niin ikään käytöstä.  

 

Yhdistyksen sähköpostiosoite on toimisto@kymenkylat.fi ja postiosoite 

Kalevankatu 13 45100 Kouvola 

 

Yhdistyksen asioissa ota yhteyttä kyläavustaja Elluun p. 040 1843576 tai 

044 2977738 ja sp; elina.seppanen@kymenkylat.fi 

Tai puheenjohtaja Samiin puhelinnumeroon 0400 558597 ja sp; 

sami.porkka@kymenkylat.fi  

 

Sp-osoite sirpa.vahauski@pp.inet.fi toimii vielä ainakin jonkin aikaa. 

Siihen tulleet yhdistykselle osoitetut viestit käännetään oikeaan suuntaan 

ainakin vielä alkuvuodesta 2015.  

 

 

Meidät tavoittaa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toimisto@kymenkylat.fi 

 

Kalevankatu 13 

45100 Kouvola 
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Yhdistyksen syyskokouksessa hallituskokoonpano muuttui jonkin verran. 

Tässäpä hallitus vuodelle 2015. Varapuheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä 

päätetään järjestäytymiskokouksessa. Uutena tilinpitäjänä aloittaa 

TiliTalsi.  
Varsinainen Jäsen  Kymenlaakson Kylät ry  

Hallitus 2015 

Puheenjohtaja Sami Porkka 

Saverontie 390 B, 45460 SAVERO 

0400 558 597 sami.porkka@kymenkylat.fi 

  

Jouko Yläjääski  
Turkiantie 275, 49660 PYHÄLTÖ 

0400 553 316 

jouko.ylajaaski@pp.inet.fi 

Varajäsen Heli Varjakoski 

Tapiolantie 4, 49860 KLAMILA 

0500 844 547 helisvk@gmail.com 

Leena Borg 

Siikavantie 137 B, 47710 JAALA 

050 4955 646 borg.leena0@gmail.com   

Varajäsen Miia Ylä-Outinen 

Loviisantie 4B14, 47200 ELIMÄKI 

050 4908157 

miaylaoutinen@gmail.com  

Tarja Paavola 
Lossinrannantie 2 as 8 49290 VASTILA   

050 3015041 tarjapaavola@suomi24.fi   

Varajäsen Timo Riihelä 

Riiheläntie 70B  

49760 SUUR-MIEHIKKÄLÄ 

050 3726085 

timoriihela@hotmail.com  

Jarmo Tähtinen 

Riutanpääntie 314  47450 PERHENIEMI 

045 1109 082  jarkke007@luukku.com 

Varajäsen 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   

Varajäsen Topi Seppälä 

Kukkurantie 9 as 3, 45360 Valkeala    

044 299 3500 topi.seppala@kouvola.fi  

Marja Sorvo 

Helsingintie 1 A, 49460 HAMINA  

044 2774 514 marja.sorvo@seprat.net 

Varajäsen Heidi Kujala  

Helsingintie 1 A 49460 HAMINA 

044 2774 515 heidi.kujala@seprat.net 

Keijo Kouvonen  

Kalevantie 12 B 45370 VALKEALA 

keijo.kouvonen@kymp.net  

 

Varajäsen Tuomo Frosti  

Kantokoskentie 606 47850 VERLA 

045 3524736 

tuomo.frosti@pp.inet.fi  

Hallituksen ulkopuolelta kokouksiin 

osallistuu tarvittaessa 

Kyläavustaja Elina Seppänen 

040 1843576 

elina.seppanen@kymenkylat.fi 
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Hyvää Joulua, Onnea Uuteen vuoteen!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyläkirjeen 3/2014 valokuvat Sirpa Vähäuski 


