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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Torstaina 26.11.2015 klo 18 alkaen

Takamaan seuratalolla
Takamaantie 359, 45610 Koria

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten
puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuodelle 2016 sekä

ensi vuoden toimintasuunnitelma ja kustannusarvio.

Työjärjestysehdotus ja muut kokousmateriaalit
www.kymenlaaksonkylat.fi

                                                              Lämpimästi 
tervetuloa!

_________________________________________________________   
Kymenlaakson Kylät ry Puh. 040 184 3576
Mantereentie 2 toimisto@kymenkylat.fi
45720 Kuusankoski           www.kymenlaaksonkylat.fi

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Tänä vuonna olemme päässeet (tai joutuneet, katsantokannasta riippuen)
todistamaan varsin harvinaislaatuista  syksyä.  Harvemmin näin lokakuun
puolivälissä näkyy maisemassa vielä leikkuupuimureita ja oljen paalaajia
pelloilla,  puhumattakaan  korjaamattomista  sadoista.  Onneksi  säät  ovat
sallineet  sadonkorjuun  pitkälle  syksyyn  ja  toivon  mukaan  aikatauluissa
päästään  vielä  ”normaaliin”.  Eli  kaikki  syystyöt  saadaan  tehtyä  ennen
talven tuloa.

”Normaaliin  aikatauluun”  aletaan  pikku  hiljaa  päästä  myös  KyKyn
toiminnassa.  Uuteen  toimipaikkaan  Mantereentielle,  Kouvolan  ja
Kuusankosken  keskustaajamien  välimaastoon  on  kotiuduttu  ja
tupaantuliaisetkin  vietetty.  Vielä  kerran  kiitokset  kaikille  jotka  paikan
päällä pistäytyivät! Syksyn aikana järjestetään myös muutamia tapahtumia
ja koulutusta, joista infoa edempänä kirjeessä.

Varjoa  toimintaamme  tulevaisuudelle  luo  kuitenkin  rahoituksen
epävarmuus. Perusosan rahoituksesta muodostaa valtionapu, jota yhdistys
tänä  vuonna  saa  noin  37000  euroa.  Tämän  hetkisessä  esityksessä  ensi
vuodelle tuota summaa oltaisiin leikkaamassa niin, että yhden maakunnan
osuus  tipahtaisi  noin  10000  euroon.  Koko  valtakunnallinen
kylätoimintaliike pyrkii vaikuttamaan tilanteen parantamiseksi; lopullisesti
valtionapu tiedetään kuitenkin vasta eduskunnan budjettikäsittelyn jälkeen,
eli  joskus  joulukuun  puolen  välin  tienoilla.  Tällöin  ymmärtänette,  että
seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu on lievästi sanoen haastavaa...

Vielä  normaaleihin  aikatauluihin  palataksemme,  sellaiseksi  voisi  kuvata
myös leader-ryhmiemme tilannetta.  Hankehaut on saatu käyntiin ja niin
pitkälle,  että  ensimmäiset  päätökset  tulevat  lokakuussa.  Niinpä,  jos
mielessä on jokin hankkeistettava idea oman alueenne kehittämiseksi niin
kannattaa olla yhteydessä omaan ryhmään!

Hyvää syksyn jatkoa,
t. pj Sami
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KYLÄPÄÄLLIKKÖKOULUTUS

Nuorisokeskus Anjala, Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala
Lauantaina 14.11.2015 klo 10-17

Yhdistystoimijoille  suunnattu  maksuton  koulutuspäivä,  jonka
tavoitteena on kyläyhdistysten uusien luottamus- ja toimihenkilöiden
valmiuksien ja osaamisen lisääminen sekä tulevaisuuden suunnittelu. 

Koulutuspäivän  aiheina  muun  muassa  hallituksen  vastuut  ja
velvollisuudet,  viestinnän  ja  verkostoitumisen  merkitys,  sekä
kyläyhdistyksen  työllistämismahdollisuudet.  Koulutuspäivä  on
maksuton,  lounas ja iltapäiväkahvit omakustannehintaan 15€.

Päivän  ohjelma  kokonaisuudessaan  Kymenlaakson  Kylät  ry:n
nettisivuilla www.kymenlaaksonkylat.fi/ajankohtaista

Lisätietoa  ja  sitovat  ilmoittautumiset  koulutukseen  31.10.2015
mennessä toimisto@kymenkylat.fi tai puhelimitse 040 184 3576.
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VINKKEJÄ KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN

Järjestämme marraskuussa kaksi energiatehokkuuden kyläiltaa Etelä-
ja  Pohjois-Kymenlaaksossa.  Kyläilloissa  Kymenlaakson
energianeuvonnan  Heikki  Rantula  antaa  vinkkejä  kodin
energiansäästöön.  Mukana  myös  Leader-ryhmät  sekä  Suomen
Kylätoiminta ry kertomassa Kyläapu-hankkeesta.

3.11.  Seurantalo Vehkalinna, Hamina
24.11. Teuroisten kylätalo, Kouvola

Tilaisuudet alkavat klo 17.30 kahvitarjoilulla!

________________________________________________________________________________

Kaikkien tilaisuuksien tarkemmat ohjelmat sekä lisää tietoa ja 
tapahtumia KyKyn tapahtumakalenterissa; 
www.kymenlaaksonkylat.fi/tapahtumakalenteri
________________________________________________________

Muistathan ilmoittaa meille kyläyhdistyksen ja -toimijoiden 
muuttuvista yhteystiedoista, jotta posti tavoittaa teidät jatkossakin. 
Yhteystietomuutokset sähköpostitse toimisto@kymenkylat.fi

________________________________________________________________________________

KyKyläiset toivottaa kaikille
värikästä syksyn jatkoa!
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