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On joulussa tuoksua, lämpöä taikaa 

On joulussa hitunen mennyttä aikaa 



Enäjärvellä joulukuun alussa 2012 

HEI TAAS KAIKILLE! 

Kulunut syksy on ollut täynnä monenlaista kylätilaisuutta ja olemme 

tapailleet ahkerimpien toimijoiden kanssa useankin eri aiheen äärellä. 

Ilman teidän innostunutta mukaantuloa ja napakkaa asioihin osallistumista 

tätä reissaavaa elämäntapaa ei aina oikein jaksaisikaan.  

 

Sopiva Kylä –hankkeet jatkuvat kesäkuulle 2013 saakka. Keväällä on vielä 

aikaa tehdä kanssanne kyläkyselyitä ja palvelukartoituksia. Mutta kaikki 

loppuu aikanaan. Niin käy myös näille hankkeille. Keväällä laadimmekin 

paikallisen oppaan hankkeessa syntyneistä toimintamalleista ja hyvistä 

käytännöistä. Se toivottavasti osaltaan kannustaa teitä kehittelemään 

sopimuksellisuuden ideaa eteenpäin.  

 

Voimaa Vanhuuteen –liikuntapiirit ovat käynnistyneet useilla kyläalueilla 

Kouvolassa. Kyläkulttuurikartta tehdään muutamilla kylillä, niin ikään 

Kouvolassa. Haminassa laaditaan kylien yhteistä kyläkirjasta. Eteläisessä 

maakunnassa laaditaan kuntien yhteistä turvallisuusohjelmaa. Olemme 

mukana kannustamassa kylien edustajia mukaan turvallisuustyöhön.  

 

Kyläportaali etenee vakaasti ja siitä teille kertoo tässä kyläkirjeessä sekä 

kylien tilaisuuksissa hankevetäjä Joni.  

 
Tunnelmallista Joulunodotusta! 

                   
t. kyläasiamies Sirpa  

 

044 2977 738, 040 5492 410, 044  5441 345 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

www.kymenlaaksonkylat.fi 

 
Olen joululomalla 19.12.2012 – 6.1.2013.  

 

 
Tämän tiedotteen Sopiva Kylä - ja Kyläportaali –hankkeiden osuutta on rahoittanut 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  Tiedotteen sisällöstä vastaa Kymenlaakson Kylät ry sekä 

yhdistyksen Sopiva Kylä – ja Kyläportaali –hankkeet. 

                

mailto:sirpa.vahauski@pp.inet.fi
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Kyläportaali kehittyy – ensimmäiset sivustot tammikuussa  

Kymenlaakson Kyläportaali -hankkeessa on järjestetty syksyn aikana 

kyläportaali -iltoja Kouvolan alueen lisäksi Haminassa, Miehikkälässä ja 

Virolahdella. Iitin osalta keskeinen tilaisuus on vielä järjestelyn alla, 

samoin Kotkan ja Pyhtään osalta. Hanketta tullaan esittelemään myös 

vuoden 2013 talvella, mutta pääpaino tulee olemaan kylien kotisivujen 

käyttöönotolla ja siihen liittyvässä opastuksessa.  

 

Marraskuussa 2012 kyläportaalia on kehitetty Kvaliitti Oy:n voimin, joka 

valittiin lokakuun loppupuolella Kymenlaakson Kyläportaalin toteuttajaksi 

ja palvelun ylläpitäjäksi. Kvaliitti Oy:llä on pitkä kokemus 

verkkoportaaleista ja sivustojen kehitystyöstä. Joulukuussa 2012 on 

tarkoitus testata kehitettyä Kyläportaalia ja siirtää siinä ohessa 

Kymenlaakson Kylät ry:n sivut uudelle alustalle. Muutos tulee olemaan 

dramaattinen, mutta myös käyttäjäystävällisempi. KyKy:n uusittujen 

sivujen ohessa tullaan jatkossa tiedottamaan myös Kyläportaali -hankkeen 

toiminnasta, joten käykäähän aktiivisesti seuraamassa tapahtumien kulusta 

myös netin kautta.  

 

Vaikka eletään tämänkin artikkelin osalta vielä vuoden 2012 marraskuuta, 

on katse kuitenkin suunnattava jo tulevaan vuoteen. Tammikuun 2013 

alussa ensimmäiset kylät pääsevät jo toteuttamaan omia kotisivujaan 

Kyläportaalin avulla. Sivustojen julkaiseminen tapahtuu sitä mukaan kun 

jokainen kylä on siihen itse valmis. Toimintaa tukemaan järjestetään talven 

ja kevään aikana opastusta, joka antaa eväitä kotisivujen päivittämiselle.  

 

Jos kylänne on osallistumassa hankkeeseen, niin kerätkää kylänne 

kotisivuilla julkaistavaa materiaalia jo hyvissä ajoin. Kyläkirjoihin kerätty 

materiaali kannattaa myös hyödyntää ja jos kotiseudulta löytyy 

harrastekirjailijoita tai kynäilijöitä niin käyttäkää heidän taitojaan koko 

kylän yhteisen edun hyväksi. Muistakaa myös kysyä kirjallinen lupa 

materiaalien käyttämiseen (niin tekstien ja kuvien osalta), jotta ikäviltä 

väärinkäsityksiltä voidaan välttyä. Pyytäkää Jonilta lupapohja, jos sellaisen 

tarvitsette.  

 

 



Jos kylällänne on herännyt vahva kiinnostus hanketta kohtaan eikä 

kylällä ole vielä järjestetty hankkeen esittelytilaisuutta niin ottakaa 

yhteyttä suoraan hankevetäjä Joniin puhelimitse 040 670 2155 tai 

sähköpostitse kykyportaali@gmail.com  

 
 

    terveisin 

    Joni Tyviö 

    hankevetäjä 

 

MUISTIN VIRKISTYKSEKSI! 

 

Hanke; Kymenlaakson Kyläportaali – portti kyliin  

Toteutus; Kymenlaakson Kylät ry  

Rahoitus; Kehittämisyhdistys Sepra ry ja Pohjois-Kymen Kasvu ry 

 

Tiivistelmä;  

Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen kyläportaali, johon 

linkittyvät kylien laatimat kotisivut. Kylän toimijoista yhä useampi saa 

valmiudet päivitystyöhön. Kymenlaakson Kylät ry:n omat kotisivut 

viedään samaan portaaliin. Hankkeessa kootaan kylien sähköpostilistoja ja 

opastetaan kyliä niiden hyödyntämisessä. Kylille luodaan 

vertaistukihenkilöiden verkosto, jolloin jokaisella kylällä on 2 tai 3 

henkilöä, joilla on valmiudet auttaa tietotekniikan käyttöön liittyvissä arjen 

ongelmissa.  Kyliä opastetaan myös sähköisten uutiskirjeiden luomisessa. 

Hankkeen aikana laaditaan koko maakuntaa koskeva, portaalissa sijaitseva 

sähköinen tapahtumakalenteri, johon jokaisella portaalissa mukana 

olevalla kylällä on mahdollisuus lisätä omat tapahtumansa.  

 

Hankkeessa portaalin luominen sekä päivitys ym. koulutus hankitaan 

ostopalveluina. Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. kylien 

kotisivutyön opastus ja edistäminen, päivitystaitojen edistäminen, laajan 

kyläportaalin luominen ja kylien tiedotuksen parantaminen. Hankkeen 

tuloksena kylätoimintaa saadaan tunnetuksi, kylät saavat näkyvyyttä, 

kylien sisäinen tiedotus paranee ja asiakkaat löytävät kylien 

palvelutarjonnan.  

mailto:kykyportaali@gmail.com


 

 

Puheenjohtajan terveiset 

 

Syksyinen tervehdys täältä Saverolta,  

keskisestä Kymenlaaksosta. Vuosi 2012  

alkaa olla lopuillaan ja sitä myötä päätty- 

mässä on myös ensimmäinen vuoteni  

Kymenlaakson Kylien puheenjohtajana.  

Voin nyt sanoa ensimmäinen, sillä  

syyskokous valitsi miut jatkamaan  

myös vuonna 2013. Näin vuoden  

loppuessa voi hieman katsella taaksepäin,  

mitä kaikkea on matkan varrelle mahtunut. 

 

Isompia asioista taitaa olla tänä vuonna  

aloitettu kyläportaalihanke. Sen myötä  

työntekijäpanoksemme on parin vuoden  

ajaksi kasvanut osa-aikaisen hankevetäjän  

verran. Hanke on lähtenyt mukavasti käyn- 

tiin; portaalin toimittaja on valittu ja sopi- 

muskin tehty. Niin ikään mukaan on  

lähtenyt jo ihan mukavasti kyliä, mutta lisääkin mahtuu edelleen. Joten jos 

kyläänne kiinnostaa kotisivut maakunnallisessa kyläportaalissa, ottakaahan 

yhteyttä Joniin. 
 

Myöskin Sopiva kylä-hankkeita on vuoden mittaan jatkettu. Alkuperäisen 

suunnitelman mukaan hankkeen piti päättyä vuoden vaihteessa mutta sille 

on päätetty hakea jatkoa ensi vuoden puoliväliin asti. Täällä menossa 

olevia toimenpiteitä ovat mm. Kouvolan kyläkulttuurikarttahanke sekä 

Haminan kyläkirja. Näistä kiinnostuneet voivat ottaa Sirpaan yhteyttä. 

 

Jo tämän vuoden aikana olen oppinut paljon uutta siitä, mitä kaikkea 

kylätoiminta tarjoaa. Olen päässyt osallistumaan moneen kiinnostavaan 

koulutukseen ja seminaariin, ja jos ihan totta puhutaan niin ehkä johonkin 

vähemmän kiinnostavaankin. Iloisimpia tilaisuuksia ovat varmaankin 

olleet palkitsemiset. Samalla olen saanut tutustua monipuoliseen 

kylätoimijoiden joukkoon. 



 

Vuoden loppuessa tummia pilviä on luonut ensi vuoden valtion 

budjettiesitys. Kymenlaakson Kyläthän toteuttaa peruskylätoimintaa 

valtionavun turvin, jonka summa päätetään aina vuodeksi kerrallaan. Ensi 

vuodelle tuota summaa ollaan valtakunnan tasolla leikkaamassa 200000 

eurolla. Meidän, yksittäisen maakunnallisen yhteenliittymän tasolla tuo 

tarkoittaa n. 7500 euron tiputusta, ja tuo leikkaus kohdistuu likimain 

kokonaan peruskylätoimintaan. Suomen kylätoiminta lobbaa toki, että 

leikkaus ei olisi ainakaan noin suuri ja itsekin maakunnissa teemme sen 

minkä voimme. Mutta vaikka haasteita edessä onkin, on ne tehty 

voitettavaksi. Luovuttaa ei ainakaan ole tarkoitus! 
 

Vielä nyt ikkunasta katsoessa maisema ei kovin talviselta näytä, mutta 

toivottavasti tilanne ennen Joulua muuttuu. Sitä odottaessa, oikein hyvää 

Joulua ja onnellista uutta vuotta 2013! 

     t. Sami Porkka 

 

 

 
 
 
 
Kymenlaakson Kylät ry,  
sen hallitus ja työntekijät  
toivottavat kaikille 
ahkerille kylätoimijoille sekä  
mukaville yhteistyökumppaneille  
 

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA  
UUTTA VUOTTA! 
 

 

 



Sopiva Kylä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa –hankkeet jatkuvat  

Kylien Lähipalvelut – Sopiva Kylä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa ovat 

paikallisten toimintaryhmien rahoittamia osa-aikaisia hankkeita, joihin 

tällä hetkellä käytettävä työaika on 35 % kummassakin. Hanke jatkuu 

kesäkuuhun 2013 saakka.   

Mukaan lähtevät kylät tekevät toiveiden ja omien painotuksiensa mukaan 

räätälöidyn kartoituksen kyläalueensa palveluiden tarpeista ja tarjonnasta. 

Vastauksissa nousevat tarpeet ja ideat otetaan tarkempaan käsittelyyn. 

Laajan yhteistyöverkoston kanssa mietitään, kuinka toivottu palvelu 

voitaisiin toteuttaa. Mukaan heittäytyvä kylä sitoutuu jatkotoimenpiteiden 

miettimiseen ja toimintamallien luomiseen.  

Kertyvillä tiedoilla päivitetään kyläsuunnitelmia tai tehdään kokonaan 

uusia sekä viedään pääkohdat seuraavien vuosien toimintasuunnitelmiin. 

Selkeä yhteinen kylän tarve ja toive voidaan hankkeistaa. 

Erilaisia kyselyitä ja kartoituksia voidaan tehdä vielä keväällä 2013. 

Kysely räätälöidään kylän toimijoiden toiveiden mukaisesti. Sippolassa ja 

Anjalassa kyselyt ovat parhaillaan tekeillä. Sippolassa ollaan 

yhteenvetovaiheessa. Tuloksia esitellään 10.1.2013 uuden kyläyhdistyksen 

perustavassa kokouksessa. Vastaukset antavat suuntaa toiminnan 

suunnittelulle ja toteutettaville toimenpiteille. Anjalassa kysely toteutetaan 

joulukuussa. Entisen toimitalon, Anjala-talon avoimien ovien päivässä 

15.12. voi vielä vastata kyselyyn. Kyselytulokset auttavat Anjala Elää –

yhdistyksen uusia, aktiivisia toimijoita tulevan suunnittelussa.  

 

Kaikki hankkeissamme tehdyt kyselyt ja niistä kootut yhteenvedot löytyvät 

sivuiltamme www.kymenlaaksonkylat.fi kohdasta Sopiva Kylä –

hankkeet. 

 

Keväällä 2013 virittelemme kylien ja sote-järjestöjen yhteistyötä 

Kouvolassa Voimaringin kanssa. VOIMARINKI on Kouvolan alueella 

toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistyön ja ammatillisten 

toimijoiden avoin verkosto, jonka tavoitteena on mm. edistää Kouvolan 

alueen sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkottumista ja kumppanuutta, lisätä 

järjestötoiminnan tunnettavuutta sekä yhdistää voimavaroja.  

 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


Olemme alustavasti suunnitelleet huhtikuulle kylien yhdistysten ja sote-

järjestöjen toimijoille yhteistä tilaisuutta, jossa kukin voi tehdä 

toimintaansa tutuksi ja hakea yhteistyön muotoja. Mahdollisuudet ovat 

moninaiset ja jatkossa voitaisiin esim. yhteistyössä järjestää kyläkiertueita, 

joiden tavoitteina voisivat olla vaikkapa uudenlaiset toimintamuodot kylä- 

ja seurantaloilla sekä uusien toimijoiden löytäminen.  

 

Haminan kyläkirjanen on nyt teon alla. Mukaan on ilmoittautunut 

parikymmentä kylää ja asuinaluetta. Tammikuun lopulla kokoonnumme 

yhteen ja katsastamme, mitä kaikkea on saatu kasaan. Loputkin alueet 

ehtivät vielä mukaan, kunhan nopsasti ilmaisevat kiinnostuksensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokakuussa tapasimme Myllykylän Tahtilassa. Seuraava tapaamisemme 

Haminan kyläkirjasen merkeissä on Vilniemessä 22.1.2013. 

 

 

 

 

 



Kouvolan kyläkulttuurikartan työ etenee 

 

Millaisia mielenkiintoisia paikkoja tai tarinoita sinun kylässäsi on 

esiteltäväksi muillekin? Laaditaan yhdessä näistä kyläkohteista 

kyläkulttuurikartta, jonka avulla suunnistamme kohteesta toiseen. 

Laitetaan tarinat talteen ja kootaan niiden pohjalta kyläkulttuuri-iltoja 

teidän ja meidän iloksi.  

Tarkoituksena on tehdä kyläalueita, niiden historiaa ja kulttuuria tutuksi ja 

saada ihmiset liikkumaan kyliä ristiin rastiin.  

 

Kyläkulttuurikarttaan ovat lähteneet mukaan jo Tuohikotti ja Verla. 

Muutaman muunkin kyläalueen kanssa asiasta on jo keskusteltu. 

Tuohikotissa on haastateltu kyläläisiä ja tietojen kokoaminen on 

käynnissä. Verlassakin on asian tiimoilta kokoonnuttu kaksi kertaa. 

Alkuvuodesta on mahdollisuus ottaa muutama uusi kylä mukaan. 

Ilmoitelkaa itsestänne! 

 

Tervetuloa edelleen mukaan Kouvolan kyläkulttuurikartan 

luomiseen! 
 

Kouvolan Kyläkulttuurikartta –yhteistyössä mm.  

Kouvolan kaupunki – kulttuuritoimi ja maaseutupalvelut 

ProAgria Kymenlaakso / Maa- ja Kotitalousnaiset / LLV-hanke 

Kymenlaakson Kylät ry ja Sopiva Kylä –hankkeet 

Pohjois-Kymen Kasvu ry ja Kehittämisyhdistys Sepra ry 

Suunnittelussa mukana on ollut mm. Kymenlaakson Kesäyliopisto sekä 

kotiseutuyhdistyksiä, metsästysseuroja, liikunta- ja urheiluseuroja.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POHJOIS-KYMEN KASVU RY TIEDOTTAA! 

 

Ideoiden imurointi jatkuu! 

 

Pohjois-Kymen Kasvun Yhteistyön uudet tuulet puhaltavat -hanke jatkaa 

uusien kehittämisideoiden imurointia. Keräämme ideoita nykyisen 

ohjelmakauden 2007 - 2013 kehittämistoimiin sekä uuden ohjelman 2014 - 

2020 sisältöön. Hyviä ideoita on tullut jo runsaasti, mutta lisääkin 

vastaanotetaan.  

 

Mitä sinun asuinalueellasi voisi tehdä? Mitä sinä itse voisit tehdä? 

Vastaamalla osallistut samalla arvontaan! Idealomakkeen löydät Pohjois-

Kymen Kasvun nettisivuilta www.pohjois-kymenkasvu.fi → Yhteistyön 

uudet tuulet puhaltavat. Ideoita voit lähettää myös sähköpostitse 

osoitteeseen sini.immonen@pohjois-kymenkasvu.fi.  

 

Ohjelmakauden viimeiset rahat ovat jaossa 

Pohjois-Kymen Kasvu on siirtynyt 1.11.2012 alkaen jatkuvaan hakuun 

myös paikallisten hankkeiden osalta. Hakemuksia otetaan vastaan 

jatkuvasti ja päätöksiä niistä tehdään sitä mukaa kuin paperit saadaan 

kuntoon. Yritystuissa jatkuva haku on ollut käytössä koko ohjelmakauden 

ajan. 

 

Nyt kannattaa laittaa hakemukset sisään mahdollisimman nopeasti, koska 

vuoden 2013 rahoituskehyksen suuruudesta ei ole mitään varmuutta. 

Mahdollista on, että vuodelle 2013 ei saada enää lainkaan 

myöntövaltuutta. Päätös vuoden 2013 myöntövaltuudesta saataneen joulu-

tammikuussa. 

 

 

 

Lue lisää Pohjois-Kymen Kasvun  

nettisivuilta www.pohjois-kymenkasvu.fi  

tai ota yhteyttä toimistoon p. 05 - 3220 042 

 

 

 

http://www.pohjois-kymenkasvu.fi/
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TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2013 

 

7. MAASEUTUFOORUMI MERIKESKUS VELLAMOSSA 

 

Paikallisten toimintaryhmien Kehittämisyhdistys Sepra ry:n ja Pohjois-

Kymen Kasvu ry:n, Kymenlaakson Kylät ry:n, Kaakkois-Suomen ELY-

keskuksen, Kymenlaakson Kesäyliopiston ja lukuisten muiden 

yhteistyökumppaneiden yhteistyönä järjestettävä Maaseutufoorumi 

järjestetään jo 7. kerran.  

 

Perinteisesti foorumi järjestetään vuorotellen eteläisessä ja pohjoisessa 

maakunnassa ja nyt on ensiksi mainitun vuoro. Tapaamme  

keskiviikkona 13.3.2013 klo 10 – 15 Merikeskus Vellamossa Kotkassa.  

 

Foorumin aiheena on turvallisuus. Ohjelma sisältää puheenvuoroja, 

keskustelua, turvallisuusalan esittelyä jne.  

 

Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kymenlaakson Kylät ry:kin on mukana, kun  

Kehittämisyhdistys Sepra ry:n yhteistyökumppaneineen järjestää jo  

 

kolmannet Kymenlaakson Maaseutumarkkinat torstaina 25.4.2013 

 

Tarkempaa ilmoittelua on tulossa!  

Tule Sinäkin ostamaan ja myymään paikallistuotteita! 

 

 

 

 



Kouvolan kylien neuvottelukunta, Kouvolan kaupungin maaseutupalvelut, 

Pohjois-Kymen Kasvu ry, sen Yhteistyön uudet tuulet puhaltavat -hanke 

sekä Kymenlaakson Kylät ry:n Kyläportaali- ja Sopiva Kylä –hankkeet 

kutsuivat koolle järjestyksessään toisen  

 

KYLÄPARANTAMON Kymen Paviljongille 20.11.  

 

Illan teemana oli tulevaisuus ja ryhmät pohtivat kukin vuorollaan 

yhteistyön uusia muotoja, kylien näkyvyyden ja tunnettavuuden 

parantamista, neuvottelukunnan uusia tuulia sekä Kouvolan ja kylien 

välisen suhteen kehittämistä.  

 

Illan annista tehtävän yhteenvedon laatiminen on vielä kesken, mutta 

edellisvuoden kokemusten perusteella voidaan nytkin olettaa useita 

konkreettisia aloitteita ja ehdotuksia, joita lähdetään viemään eteenpäin.  

 

 

 

 
     Varsin pikkujouluisissa  

     tunnelmissa tavattiin Kymen 

     Paviljongilla marraskuun illassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahkera työskentely palkittiin  

Kouvolan Maaseutupalveluiden 

tarjoamalla iltapalalla 

 

 

 

 

 

 



Kymenlaakson Kylät ry: keväinen tapahtumapäivä 

eli lauantai 6.4.2013 klo 10 – 15 sisältää 

 

 Yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen 

 Asiaa Sopiva Kylä –hankkeista päätöstapahtuman muodossa 

 Viihteellistä ohjelmaa Kymenlaakson Kylät ry:n 

15 –vuotistaipaleen innoittamana (täytämme vuosia 18.3.2013) 

 

Laitahan Siekin jo päivämäärä kalenteriin muistiin.  

 

Laittelemme tarkempaa tietoa mm. paikasta ja ohjelmasta  

tulemaan myöhemmin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vuoden 2012 viimeinen hallituskokous Matkailutila Sinibell, Huhdasjärvi. Vasemmalta oikealle Joni 

Tyviö, Jarmo Tähtinen, Harri Tuominen, Sami Porkka, Anne Mettälä, Marja Sorvo, Jouko Yläjääski 

ja Erkki Vähäuski. 



Järjestöt ja yhdistykset mukaan Etelä-Kymenlaakson kuntien 

turvallisuustyöhön 

Etelä-Kymenlaaksossa meneillään olevassa turvallisuussuunnittelutyössä 

(EK-ARTU – hanke) aloitetaan yhteistyö kunnan ja kolmannen sektorin 

kanssa. Etelä-Kymenlaaksossa järjestetään loppuvuoden aikana 

tilaisuuksia, joissa pohditaan sitä, miten järjestöjen, yhdistysten, 

seurakuntien ja eri viranomaisten yhteistyötä voidaan kehittää kuntalaisten 

turvallisuuden lisäämiseksi.  Kuntalaisten omaa vastuuta kasvatetaan ja 

järjestöjen roolia vahvistetaan.  

Alueen turvallisuustyössä mukana olevat kunnat – Hamina, Miehikkälä, 

Kotka, Pyhtää ja Virolahti - kutsuvat yhteistyöhön mukaan alueen 

järjestöjä, yhdistyksiä, seurakuntia ja muita kolmannen sektorin toimijoita. 

Alueella on jo järjestetty kaksi tilaisuutta Virolahdella ja Kotkassa, joissa 

pohdittiin sitä, miten järjestöt voivat olla mukana alueen 

turvallisuustyössä. Haminan tilaisuus pidetään Wanhalla Työskillä 

keskiviikkona 12.12. klo 18. Tarjoilun takia pikaiset ilmoittautumiset 

paivi.okuogume@kyamk.fi  puh. 044 702 8829 
 

Illan aikana työstetään turvallisuuteen liittyviä teemoja ja tuotetaan 

ehdotuksia keinoista ja toimintatavoista, joiden kautta järjestöt ovat 

mukana alueen turvallisuustyössä. Ehdotukset käsitellään EK-ARTU – 

hankkeen työryhmässä, jonka tehtävänä on tuottaa alueellinen 

turvallisuussuunnitelma. 
 
 

 

 

 

Rajasalilla Virolahdella  

tavattiin 19.11. ja  

pohdittiin yhdessä  

turvallisuusasioita 
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PASSI –koulutushanke (Kouvola ja Iitti) 

Hankkeen tarkoituksena on edistää 15 vuotta täyttäneiden nuorten 

työelämässä tarvittavien taitojen oppimista ja sitä kautta parantaa nuorten 

työelämävalmiuksia. Hankkeessa järjestetään työelämävalmiuksia 

edistäviä koulutuksia. Hankkeen hallinnoi Kaakkois-Suomen 4H-piiri.  

Projektipäällikkö Milla Seppälä p. 040 1502 611 milla.seppala@4h.fi tai 

Projektiohjaaja Leena Borg p. 040 1502 612 passi@4h.fi 

 

 

 

 

 

 

Uuden VIESTIMUUNTAJA –lehden teemana on kylätoiminta. Lehti on 

jaettu hyvin laajasti koko Kaakkois-Suomen alueella, mutta sitä on jaossa 

myös tilaisuuksissamme.  

Huom! Piirustuskilpailu lapsille ja nuorille ”Minun maaseutuni” jatkuu 

31.12.2012 saakka. Tarkemmat tiedot osoitteessa 

http://www.viestimuuntaja.fi Yhteystiedot: Tiedottaja Ulla Hoikkala, 

040 586 1210, ulla.hoikkala@viestimuuntaja.fi  

 

 

 

 

 

 

Voimaa Vanhuuteen –kampanja pyörii edelleen Kouvolan kylillä 

 

Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen –kampanja on edistänyt ikäihmisten 

terveysliikuntaa kymmenissä kunnissa. Kouvolan kaupunki on aktiivisesti 

haastanut kampanjaan mukaan kolmannen sektorin toimijoita, myös kylien 

yhdistyksiä ja seuroja. Kymenlaakson Kylät ry ja Sopiva Kylä –hankkeet 

ovat asiassa mukana. 

Lisätietoja Mirjalta p. 020 615 6435 mirja.michelsson@kouvola.fi  
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Varsinainen Jäsen  Kymenlaakson Kylät ry  

Hallitus 2012 

Puheenjohtaja Sami Porkka 

Saverontie 390 B, 45460 SAVERO 

0400 558 597 sami.porkka@pp1.inet.fi 

  

Varapuheenjohtaja Marjo Lehtimäki  
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.lavonen@miehikkala.fi   

Varajäsen Leena Kataikko 

Järvenkyläntie 379, 49770 SALO-

MIEHIKKÄLÄ 040 7330 386  

leena.kataikko@haminetti.net  

Ilpo Ruokonen 

Oivontie 2 a, 45610 KORIA 

040 8447 020 ilpo.ruokonen@pp.inet.fi  

Varajäsen Taavi Lindeman 

Ahvenistontie 105 47710 Jaala 

041 4310 128  tlindeman-

@hotmail.com  

Anne Mettälä Kymiasemantie 10 A 2, 

45610 KORIA  05 3220 042,  

040 5861 134 

anne.mettala@pohjois-kymenkasvu.fi  

Varajäsen Leena Borg 

Siikavantie 137 B, 47710 JAALA 

050 4955 646 borg.leena0@gmail.com  

Jarmo Tähtinen 

Riutanpääntie 314  47450 PERHENIEMI 

045 1109 082  jarkke007@luukku.com   

Varajäsen, taloudenhoitaja  

Tapani Mikkola 

Ahvenistontie 191, 47710 JAALA 

020 615 7614, 041 5438 852 

tapani.mikkola@pp1.inet.fi  

Heli Varjakoski 

Tapiolantie 4, 49860 KLAMILA 

0500 844 547  

heli.varjakoski@luukku.com  

Varajäsen Jouko Yläjääski  

Turkiantie 275, 49660 Pyhältö 

0400 553 316 

jouko.ylajaaski@pp.inet.fi  

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 

Hallituksen ulkopuolelta  

Kyläportaali-hankkeen  

hankevetäjä Joni Tyviö 

040 6702 155 

kykyportaali@gmail.com  

 

 

Kyläkirje 4 / 2012 kuvat Sirpa Vähäuski 
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