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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. 

                



                                                            Enäjärvellä maaliskuun alussa 2013 

REIPASTA KEVÄTTÄ! 

 

Talven selkä taittuu kuin taittuukin. Valon määrä lisääntyy vauhdilla. 

Kylillä on talvikuukausinakin tapahtunut paljon, mutta nyt alkaa olla 

käsillä kiivas vuosikokoustahti. Tulemme Jonin kanssa jompikumpi 

mielellämme yhdistyksenne kokouksiin kertomaan ajankohtaisista 

kylätoiminta-asioista, kun vain laitatte kutsuja tulemaan ja saadaan 

ajankohdat kalenteriin sopimaan.  

 

On ollut ilo havaita toimeliaisuuden lisääntyvän useilla kyläalueilla. 

Tammikuussa perustettiin Sippolaan uusi kyläyhdistys Sippukylät ry. 

Anjalassa on herätelty Anjala Elää –yhdistyksen toiminta uuteen nousuun. 

Miehikkälässä on perusteilla uusi kyläyhdistys Saivikkalaan ja lähikylien 

alueelle. Hienoa, että lähdette ennakkoluulottomasti luomaan raameja 

kylätoiminnalle ja oman alueen monipuoliselle kehittämiselle. Moni 

muukin kylä on tehnyt taas pieniä ihmeitä. Anteeksi, kun en teitä kaikkia 

tässä erikseen mainitse.  

 

Vuoden alussa avattiin portaali www.kymenkylat.fi. Toivottavasti olette jo 

ehtineet siihen tutustua. Usean kylän toimijat laativat parhaillaan uusia 

kotisivuja ja osalla kylistä toimivat ja ajantasaiset sivut linkitetään 

portaaliin sellaisenaan. Kun maakunnalliseen tapahtumakalenteriin 

saadaan kylien tapahtumia kattavasti, voidaan toivottavasti välttää 

harmillisia yhteensattumia ja päällekkäisyyksiä.  

 

Joulukuussa oli eduskunnan käsittelyssä kylätoiminnan saama valtionapu. 

Se pysyy tänä vuonna edellisvuoden tasolla. Valtionapu mahdollistaa 

yhdistyksen erilaisten juoksevien ja hankkeisiin kuulumattomien menojen 

kattamisen lisäksi kyläasiamiestyötä noin 25 % työajan. Se ei ole paljon, 

kun ajatellaan, miten laaja kenttä ja työsarka kylätoiminta 

kokonaisuudessaan on. Moni tärkeä asia jää peruskylätoiminnassa 

tekemättä.  

 

Yhdistyksen omaa varainhankintaa on kehitettävä. Jäsenmaksut ovat yksi 

tärkeä tulonlähde, joka osaltaan mahdollistaa hankkeiden omarahoitusta. 

Tämän kirjeen mukana tulevat jäsenmaksujen pankkisiirrot. Viime vuonna 

meillä oli yhdistysjäseniä 82, henkilöjäseniä 58 ja kuntajäseniä 6.  

http://www.kymenkylat.fi/


Lämmin kiitos teille kaikille toimintaamme näin tukeneille.  

 

Hallituksemme päätöksen mukaisesti paperinen kyläkirje, tätä ensimmäistä 

lukuun ottamatta, postitetaan vain jäsenmaksun maksaneille kylille ja 

henkilöille. Tilaamme jäsenkylille MaaseutuPlus –lehden vuosikerran. 

Portaalihankkeeseen mukaan lähteville, uudet sivut tekeville kylille 

pystymme jatkossa tarjoamaan palvelintilan jäsenetuna. Sivut linkittäville 

kylille voimme tarjota mm. mahdollisuuden maakunnalliseen 

tapahtumakalenteriin ja muita portaalissa olevia palveluita mm. 

opastusmateriaalia.  

 

Kyläkirjeen mukana seuraa kysely. Olkaa niin hyvät ja vastatkaa kyselyyn. 

Tarkistetaan yhteystiedot ajan tasalle, saamme näin osoiterekisterit 

kuntoon ja sähköpostilistat järjestykseen. Lisäksi haluamme teiltä 

mielipiteitä ja ideoita toiminnan kehittämiseen ja uuden ohjelman 

laadintaan. Laitamme kyselyn matkaan paperisena ja palautuskuoren kera. 

Kysely löytyy myös sähköisenä sivuiltamme. Vastaathan valitsemallasi 

tavalla.  

 

Maakunnallinen kylien kehittämisohjelma laadittiin viimeksi vuosille 2011 

– 2013. Jo tuolloin päätimme, että teemme seuraavan oman ohjelmamme 

samaa matkaa toimintaryhmien uudelle rahoituskaudelle tehtävien 

ohjelmien kanssa. Hallituksemme laatii suuntaviivoja, kyläasiamies 

kirjoittaa sisältöä ohjeistuksen mukaan ja tekstiluonnosta tullaan 

käsittelemään yhdistyksen kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Palaamme 

siis asiaan vuoden mittaan. Tähän työhön osallistuminen on tärkeää, 

ohjelma ohjaa koko yhdistyksen toiminnan suuntaa ja jos siitä puuttuu 

tavallisen kylätoimijan tai kyläläisen näkökulma, niin onko vaarana mennä 

hakoteille? Toisaalla kyläkirjeessä tästä vähän lisääkin. 

 

Sopiva Kylä –hankkeissa alkavat olla viimeiset toimenpiteet menoillaan.  

Hankkeiden antia ruoditaan huhtikuussa yhdistyksen vuosikokouksen 

yhteydessä.  Nyt on vielä mahdollisuus tehdä kanssanne muutamia 

kyläkyselyitä ja palvelukartoituksia. ”Lopputyönä” laadin vihkosen 

hankkeissa syntyneistä toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä.  

 

Voimaa Vanhuuteen –yhteistyö ja kyläkulttuurikartan teko jatkuvat 

Kouvolassa.  Huhtikuun alussa ideoimme sote-järjestöjen ja 



kyläyhdistysten yhteystyötä, niin ikään Kouvolassa. Haminan kylien 

yhteinen kyläkirjanen on tekeillä. Olemme hakeneet uusia hankkeita 

aiheena kylien arjen turvaan liittyvät asiat. Pohjois-Kymen Kasvun 

alueella on jo myönteinen päätös olemassa, Kehittämisyhdistys Sepran 

alueella asia on vielä kesken. Kaikesta tästä ja paljon muustakin asiaa lisää 

kyläkirjeen sivuilla.  

 

 

 

Kevättä mielessä!  

Tintin laulua ja aurinkoa! 

 

 

t. kyläasiamies Sirpa  

 

 

 

 

p. 044 2977 738, 040 5492 410, 044 5441 345 

sirpa.vahauski@kymenkylat.fi 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

www.kymenlaaksonkylat.fi (yhdistyksen sivut) 

www.kymenkylat.fi (maakunnallinen portaali) 

 

 

Menitkö jo sekaisin tuosta yhteystietojen määrästä?  

 

Puhelimia on edelleen monta yhdistystyön ja eri hankkeiden laskutusten 

takia. Mutta minulle saa soittaa mihin numeroon tahansa.  

Meille tulee käyttöön uudet sähköpostisoitteet muotoa 

etunimi.sukunimi@kymenkylat.fi. Vanha pp.inet -sähköpostini toimii 

edelleen, mutta jää myöhemmin lähinnä henkilökohtaiseen käyttöön. 

Vaihdathan siis työasioissa osoitteekseni sirpa.vahauski@kymenkylat.fi  

Yhdistyksemme kotisivut ovat uudistuneet. Osoite on entinen eli 

www.kymenlaaksonkylat.fi ja uusi portaali taas löytyy osoitteesta 

www.kymenkylat.fi  

 

 

mailto:sirpa.vahauski@kymenkylat.fi
mailto:sirpa.vahauski@pp.inet.fi
http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
http://www.kymenkylat.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kymenkylat.fi
mailto:sirpa.vahauski@kymenkylat.fi
http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
http://www.kymenkylat.fi/


Tervehdys kylien toimijat! 

 

Vuoden alku on ollut ahkeraa toimintaa Kymenlaakson Kylille. 

Kyläportaalihanke on lähtenyt kunnolla vauhtiin ja ensimmäisten kylien 

kotisivut ovat jo avoinna. Sopivissa kylissä aletaan olla jo loppusuoralla 

niin Etelä- kuin Pohjois-Kymenlaaksossakin. Uusiakin hankkeita on 

valmisteltu ja haettu, joten touhua riittää jatkossakin. 

 

Viime vuonna tekemämme linjauksen mukaisesti tämä vuoden 

ensimmäinen kyläkirje jaetaan muita laajemmalle joukolle ja mukana 

seuraa jäsenmaksulappu. Kyläyhdistykset saavat jäsenmaksuaan vastaan 

aivan käytännön etuja: esimerkiksi tulevaisuudessa kyläkohtaisen 

palvelintilan kyläportaalissa. Yksittäinen henkilö sen sijaan voi hyvinkin 

miettiä, mitä hän saa maksaessaan Kymenlaakson Kylien jäsenmaksun. 

 

Senhän joudumme tunnustamaan, että mitään hienoja jäsenetuja meillä ei 

ole tarjota. Henkilöjäsenmaksu on pikemminkin tuen osoitus 

maakunnalliselle kylätoiminnalle. Jäsenmaksun maksamalla osoitat, että 

pidät toimintaamme tärkeänä ja haluat omalta osaltasi mahdollistaa sen 

jatkuvuuden.  

Jäsenmaksuvaroilla saamme esim.  

hoidettua hankkeiden omarahoituksesta  

sen osuuden, jota ei talkootyöllä  

voida kuitata. Niin ikään kasvava  

jäsenmäärä on signaali kylätoiminnan  

valtakunnalliselle tasolle siitä, että  

toimintamme on uskottavaa ja  

tulosta tuottavaa. Toivonkin, että  

mahdollisimman moni voisi tämän  

tukieleen tehdä ja kiitän jo etukäteen  

kaikkia jotka tekevät niin! 

 

 

Hyvää ja aurinkoista  

kevättä toivottaen! 

 

Sami Porkka 

Puheenjohtaja 



 

Kyläportaali kehittyy – vielä ehtii käynnistämään kylän kotisivut 
 

 

Kyläportaali-hanke on edistynyt vuodenvaihteesta suurin harppauksin. 

Kyläportaalin pääsivusto on ollut toiminnassa tammikuun alusta alkaen 

osoitteessa www.kymenkylat.fi. Hankkeeseen osallistuvien kylien 

kotisivuja on avattu yhteensä 10 kappaletta, joiden lisäksi 2 sivustoa 

avautuu maaliskuun alkupuolella. Sivustot ovat vielä kehitysvaiheessa, 

mutta valmistuessaan tullaan listaamaan kyläportaalin kylät -sivulla. 

 

Kyläportaalin pääsivusto tarjoaa tälläkin hetkellä maakunnallisen kylien 

tapahtumakalenterin. Tapahtumakalenterissa voidaan ilmoittaa kyliä ja 

niiden asukkaita koskettavia tapahtumia sekä tilaisuuksia.  

 

Tapahtuman voi ilmoittaa kalenterissa näytettäväksi osoitteesta 

www.kymenkylat.fi/tapahtumien-ilmoittaminen  Tapahtumakalenterin 

lisäksi portaalin pääsivustolla toimii keskustelufoorumi, johon 

rekisteröitynyt käyttäjä voi aloittaa keskusteluketjuja ja vastata jo olemassa 

oleviin. Keskustelufoorumin tarkoituksena on helpottaa osallistumisen ja 

vaikuttamisen mahdollisuuksia kylätoiminnassa. 

 

 

 
 

 

 

 

Pyhällön talousalueen 

kylätoimijoita 

Sepralla järjestetyssä 

opastustilaisuudessa 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kymenkylat.fi/tapahtumien-ilmoittaminen


Hankkeessa on järjestetty kylille tähän mennessä paikallisia 

opastustilaisuuksia. Tämän lisäksi hankkeessa järjestetään joka viikko 

yhdestä useampaan kertaan "virtuaaliopastuksia" joihin kuka tahansa 

hankkeeseen osallistuvan kylän asukas voi osallistua.  

 

Osallistumisen vähimmäisvaatimuksena on tietokoneelle asennettu 

Adoben Flash Player sekä luotettava internet-yhteys. Virtuaaliopastuksissa 

kerrataan aiemmin käsiteltyjä asioita ja vastataan osallistujien 

kysymyksiin. Osallistuminen opastuksiin kotoa poistumatta on siis 

mahdollista. 
 

Hankkeessa on vielä tilaa uusien kotisivujen toteuttajille ja erityisesti 

linkittämisen kautta osallistuville. Hanke päättyy vuoden 2014 

alkupuoliskolla, joten pikaisella toiminnalla mahdollistatte parhaan 

mahdollisen hyödyn saavuttamisen. Näin helposti ja näin kattavalla 

opastuksella ei ole mahdollista toteuttaa kotisivuja hankkeen päättymisen 

jälkeen. Järjestettävät opastukset nimittäin muuttuvat maksullisiksi 

hankkeen päättymisen jälkeen ja niitä järjestetään vain tarpeen vaatiessa. 

 

Tutustukaa Kymenlaakson Kyläportaaliin osoitteessa www.kymenkylat.fi  

ja ottakaa yhteyttä hankevetäjään (www.kymenkylat.fi/yhteystiedot)  

mikäli haluatte osallistua hankkeeseen. Lisätietoja hankkeesta löytyy 

Kymenlaakson Kyläportaalin kautta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kymenkylat.fi/
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Uuttakin hanketoimintaa näköpiirissä! 

 

Kymenlaakson Kylät ry on  hakenut Arjen tukea ja turvaa kotikylältä –

nimisiä hankkeita Pohjois-Kymen Kasvu ry:ltä sekä Kehittämisyhdistys 

Sepra ry:ltä. Pohjoisessa maakunnassa Kasvu on jo hanketta puoltanut, 

eteläisen alueen Sepran kanssa käsittely on vielä kesken. 

 

Mikäli loputkin asiat etenevät suotuisasti, voimme jo piankin käynnistää 

hankkeet, joissa kiinnitetään monipuolisesti huomiota mm. omatoimiseen 

varautumiseen ja arjen turvallisuutta, turvallisuuden tuntua lisääviin 

asioihin. Hankkeissa tullaan täydentämään kyläsuunnitelmia 

turvallisuusosiolla. Ideana on yhdessä suunnitella ja päättää, mitä kylällä ja 

kyläläiset itse voivat poikkeustilanteissa tehdä siihen asti, kun apu saapuu 

perille.  

 

Tästä kaikesta on tulossa tiedotusta myöhemmin lisää! 

 

 

 

 

Apuja myös peruskylätoimintaan. 

 

Muistattehan, että Kymenlaakson Kylät ry maakunnallisena 

kyläyhdistyksenä auttaa ja opastaa myös peruskylätoimintaan liittyvissä 

asioissa. Jos teillä on kysyttävää esimerkiksi yhdistyksen rekisteröinnistä, 

sääntöjen muuttamisesta, kokouskäytännöistä, sihteeritehtävistä, 

taloudenhoidosta tai vaikkapa toiminnan kehittämisestä, ottakaa ihmeessä 

yhteyttä. Tuumaillaan asioita yhdessä.  

 

Meillä on myös mahdollisuus järjestää erityyppisiä koulutuksia, jos niille 

riittää kysyntää. Viime aikoina esiin on noussut muutamia tarpeita 

taloushallintoon liittyvästä koulutuksesta. Olisiko tälle laajempaa tarvetta? 

Olkaa yhdessä, jos aihe kiinnostaa. Tai ehdottakaa muita koulutusiltojen 

aiheita.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lauantaina 6.4.2013 klo 9.30 

Kymen Paviljongilla (Helsingintie 408, Kuusankoski) 

 

Kymenlaakson Kylät ry:n sääntömääräinen vuosikokous. 

Käsitellään tilit ja toimintakertomus vuodelta 2012 

ja täydennetään hallitusta. 

 

Kokouksen jälkeen noin klo 10.30 on esillä asiaa Sopivista kylistä 

pienimuotoisen päätöstilaisuuden merkeissä. 

 

Klo 12 tarjotaan lounas. 

 

Iltapäivä klo 13 alkaen vietetään aikaa vanhoja muistellen, uutta 

suunnitellen ja monipuolisesta ohjelmasta nauttien, sillä juhlimme 

vapaamuotoisesti Kymenlaakson Kylät ry:n 15-vuotissynttäreitä. 

Tilaisuus päättyy klo 15 kakkukahveihin. 

 

Tarjoiluiden takia tarvitsemme ilmoittautumisia 28.3. mennessä 

sirpa.vahauski@kymenkylat.fi tai sirpa.vahauski@pp.inet.fi  

Voit myös soittaa 044 2977738 

Kerro samalla mahdollisista ruokarajoitteista. 

 

Tervetuloa mukaan! 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

mailto:sirpa.vahauski@kymenkylat.fi
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Sopiva Kylä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa 

–hankkeet jatkuvat kesään saakka 

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

paikallisten toimintaryhmien rahoittamia osa-aikaisia hankkeita, joihin 

käytettävä työaika on 35 % kummassakin. Hanke jatkuu kesäkuuhun 2013 

saakka.   

Olemme eri tavoin kartoittaneet kylien palvelutarjontaa sekä tarpeita ja 

yhdessä miettineet tapoja joko varmistaa jonkin palvelun säilyminen tai 

luoda uudenlainen keino tuottaa jokin tarvittava palvelu.  

Erilaisia kyselyitä ja kartoituksia voidaan tehdä vielä keväällä 2013. 

Kysely räätälöidään kylän toimijoiden toiveiden mukaisesti.  

Kaikki hankkeissamme tehdyt kyselyt ja niistä kootut yhteenvedot löytyvät 

sivuiltamme www.kymenlaaksonkylat.fi  

 

Seuraavilla sivuilla esittelemme monipuolista kevään toimintaa, jossa 

Sopiva Kylä –hankkeet ja yhdistyksemme on mukana laajan 

yhteistyöverkoston kanssa järjestämässä tarjontaa ja tilaisuuksia kylille.  

 

 

 

 

 

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  

 

VV-iltoja tulossa 

Selänpää 20.3. 

Elimäki kk 4.4. 

Utti 11.4. 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
mailto:mirja.michelsson@kouvola.fi


Haminan kyläkirjanen valmistuu kesään mennessä 

 

Kouvolan, Iitin, ja Miehikkälä-Virolahden kyläkirjasten innoittamina myös 

haminalaiset halusivat saada aikaan oman kyläkirjasen. Kyläalueet ovat 

lähteneet tähän hyvin mukaan.  Työ on käynnissä. Kirjanen esittelee 

kyläläistensä, asukkaittensa omin sanoin ja kuvin sitä, mitä alueelta löytyy, 

mitä siellä tehdään, mikä on hyvin vain onko jokin huonosti. Kirjanen 

kertoo päättäjille, virkamiehille jne. kylien toiveista ja tarpeista. Se toimii 

kylä- ja matkailuesitteenä. Haminan kaupungin rahoituksesta riippuen 

kirjasta tulee tietty määrä jakoon yhdessä sovittavan jakelun mukaisesti. 

Lisäksi kylät ottavat kirjasta myyntiin (painatuskulujen hinnalla) eli sitä on 

kaupan viimeistään kesän tapahtumissa.  

 

 
     Valmiita tuotoksia Kouvolasta, 

     Virolahdelta ja Miehikkälästä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kouvolan kyläkulttuurikartan työ etenee hitaasti, mutta varmasti 

 

Tarkoituksena on tehdä kyläalueita, niiden historiaa ja kulttuuria tutuksi ja 

saada ihmiset liikkumaan kyliä ristiin rastiin.  

 

Kyläkulttuurikarttaan ovat lähteneet mukaan jo Tuohikotti, Verla, 

Valkealan kirkonkylä ja Sippola. Muutaman muunkin kyläalueen kanssa 

asiasta on jo keskusteltu. Meillä on mahdollisuus ottaa muutama uusi kylä 

mukaan. Ilmoitelkaa itsestänne! 

 
 

Kouvolan Kyläkulttuurikartta –yhteistyössä mm.  

Kouvolan kaupunki – yhteisötyön palvelut ja maaseutupalvelut 

ProAgria Etelä-Suomi / Maa- ja Kotitalousnaiset / LLV-hanke 

Kymenlaakson Kylät ry ja Sopiva Kylä –hankkeet 

Pohjois-Kymen Kasvu ry ja Kehittämisyhdistys Sepra ry 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOUVOLA-PÄIVÄNÄ 11.5.  
 

 

 

 

Kyläkävelyitä, tutustumista kyläkulttuurikartan kohteisiin, iloista 

ohjelmaa, tekemistä ja näkemistä on tarjolla Verlassa, Tuohikotissa ja 

Valkealan kirkonkylällä. Ympäri Kouvolaa löydät paljon erilaisia 

tapahtumia ja toimintaa. Seuraa ilmoittelua asiasta! 

 



Mitä Kouvolan alueen Sote-järjestöt ja kylien toimijat  
voisivat tehdä yhdessä? 

 
Hei! Tulethan yhteiseen tapaamiseen  

ideoimaan asiaa eteenpäin 
 

Toivotamme kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi  
Toimitila Veturiin Pohjola-taloon  
keskiviikkona 3.4.2013 klo 18 – 20.  

 
 
 

Odotamme ilmoitusta kyläsi mukanaolosta 11.3. mennessä.  
Pyydämme tapaamiseen pienimuotoista esittelyä,  

mutta palataan siihen lähempänä. 
Tästä voi aueta uusi ja hauska toimintamuoto. Tule siis mukaan! 

 
NYT KYLÄT! ILMOITTAUTUKAA MUKAAN SIRPALLE! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asiassa mukana Kouvolan Voimarinki eli Sote-järjestöjen vapaaehtoinen 
yhteistyörinki, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin MontEri –

hanke sekä Kymenlaakson Kylät ry ja Sopiva Kylä –hankkeet. 
 

 

 

 
 

 



Asiaa vuoden valinnoista 

 

Maakunnissa palkitaan vuosittain kylä, maaseututoimija ja kylätoiminnan 

tiennäyttäjä. Palkitsemisten tarkoituksena on nostaa esiin aktiivista 

kylätoimintaa, oman alueen monipuolista kehittämistä ja sitä valtavaa 

vapaaehtoisen työn määrää, jota kylissämme tehdään.  

 

Maakuntien valintatavat ovat erilaisia. Kymenlaaksossa yritimme 2000 –

luvun alkupuolella edetä kylävalinnassa samoilla toimintatavoilla kuin 

moni muu. Pyysimme kuntia ehdottamaan omia, hyviä kyliään, pyysimme 

kyliä ehdottamaan itse itseään ts. hakemaan nimitystä tai sitten esittämään 

vaikka naapurikylää. Monena vuonna kävi ohraisesti. Emme saaneet 

yhtään hakemusta tai ehdotusta.  

 

Valinnan arvokkuus kärsi paljonkin siitä, että jouduimme jopa viime 

tipassa miltei ”pakottamaan” jonkun kylän tekemään hakemuksen. Tästä 

sai tosi virheellisen kuvan koko asiasta, sillä koskaan emme ole valinneet 

huonoa kylää, joka ikinen on nimityksen ansainnut monipuolisella 

toiminnalla.  

 

Niinpä sovimme toimintaryhmien ja Kymenlaakson Liiton kanssa, että 

tarkkailemme pitkin vuotta kyliä, laitamme muistiin asioita ja kun 

kylävalinta lähestyy, kokoamme valintatoimikunnan, joka tekee 

ehdotuksen valittavasta kylästä. Ehdotus etenee sitten oman hallituksemme 

ja toimintaryhmien hallitusten käsittelyiden jälkeen maakuntahallituksen 

kokoukseen. Asiasta on siis päättämässä melkoinen joukko ihmisiä.  

 

Kun vuonna 2010 alettiin Kymenlaaksossa nimetä henkilöitä 

maaseututoimijoiksi ja kylätoiminnan tiennäyttäjiksi, otimme saman 

toimintamallin käyttöön. Valitsemamme tapa ei millään tavalla sulje 

ketään pois. Ehdotuksia niin kylistä kuin henkilöistä saa tehdä pitkin 

vuotta. Mitään erillistä hakumenettelyä tai –aikaa ei ole. Tästä olemme 

koettaneet tiedottaa useasti ja monella eri tapaa. Osalle asia on tullut 

tutuksi, mutta aina on myös niitä, jotka eivät ole siitä kuulleet.  

 

 

 

 



Tämän vuoden valinnoista 

 

Toimintaryhmien eli Kasvun ja Sepran edustajista sekä oman 

yhdistyksemme edustajista koottu valintatoimikunta on äskettäin 

kokoontunut ja tehnyt alustavat esitykset. Mikäli ehdokkaamme antavat 

asialle suostumuksensa, menevät tekemämme ehdotukset kaikkien kolmen 

yhdistyksen hallitusten käsittelyyn. Ja mikäli nämä kaikki yksimielisesti 

kannattavat tehtyjä ehdotuksia, jatkavat ehdotuksemme matkaansa 

Kymenlaakson Liiton maakuntahallituksen kokoukseen 15.4. Tuolloin 

valinnat julkistetaan.  

 

Maakunnallinen palkitsemistilaisuus pidetään valittavassa vuoden kylässä, 

jonne myös maaseututoimija ja kylätoiminnan tiennäyttäjä kutsutaan. 

Maakunnalliset valinnat lähetetään valtakunnan kilpailuun Suomen 

Kylätoiminta ry:hyn. Valtakunnalliset valinnat tulevat julki syyskuussa 

Lokaali-tapahtumassa, joka tänä vuonna järjestetään Kanta-Hämeessä 

Tammelassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vuoden kylä –juhla vuonna 2012 Suur-Miehikkälässä. Pöydän ääressä oikealta maakuntajohtaja Juha 

Haapaniemi, Miehikkälän kunnanhallituksen silloinen varapuheenjohtaja ja Suur-Miehikkälän 

kyläläinen Tarja Alastalo, Kykyn edustajana Jouko Yläjääski, kunnanhallituksen silloinen 

puheenjohtaja Keijo Rinnesalmi ja Miehikkälän kunnanjohtaja Antti Jämsén. 



Ohjelmatyö on ajankohtaista! 

 

Peruskylätoimijan kuulee usein sanovan, että mitä mie niistä ohjelmista, 

eihän ne miulle oikein kuulu. Ajatus on sikäli virheellinen, että laadittava 

ohjelma ohjaa toimintaa, tehdäänpä se sitten kylä-, kunta- seutu-, 

maakuntatasolla tai valtakunnallisesti. Se toimii aina pohjana tulevia 

toimenpiteitä suunniteltaessa. Kylillä tehdään toiminta-, kylä- ja 

hankesuunnitelmia. Vastaavaa pohjatyötä maakuntatasolla on 

Kymenlaakson Kylät ry:n maakunnallinen kylien kehittämisohjelma.  

 

Se tehtiin edellisellä kerralla koskemaan vuosia 2011 – 2013. On siis 

uuden ohjelman kirjoittamisen aika. Kauan sitten jo sovimme, että teemme 

ohjelmaamme rinta rinnan toimintaryhmien Kasvun ja Sepran kanssa, 

jotka niin ikään ovat tekemässä uusia ohjelmia uudelle rahoituskaudelle 

2014 alkaen.  

 

Hallituksemme tekee pohjatyötä ja linjauksia. Kyläasiamies kirjoittanee 

sisältöä. Mutta jotta ohjelma palvelee meitä ja teitä kaikkia 

mahdollisimman hyvin, tarvitsemme konkreettisia ehdotuksia juuri teiltä. 

Mihin maakunnan kyläyhdistyksen tulee voimavaransa suunnata? Mitä te 

kylien toimijat meiltä odotatte tai toivotte? Mikä parhaiten palvelee kyliä? 

 

Kyläkirjeen mukana seuraa kysely, jossa keräämme ajantasaisten 

yhteystietojen lisäksi teiltä ideoita ja vinkkejä ohjelmaan. Olkaa niin 

kilttejä ja laittakaa meille ajatuksianne tulemaan.  

 

Osallistumme myös toimintaryhmien ohjelmien laatimistyöhön. Sielläkin 

kaivataan perustoimijan rehellisiä ja konkreettisia kannanottoja ja 

ehdotuksia. Osallistukaa ja vaikuttakaa! Maakunnallisena kyläasiamiehenä 

kuulun myös valtakunnallisen paikallistoimintaohjelman 2014 - 2020 

valmisteluryhmään. Olemme siis ohjelmatyössä mukana kaikilla tasoilla.  

 

Turhaudun välillä itsekin kaikenlaiseen pohdintaan ja kirjoittamiseen, kun 

olen aina ollut enemmän käytännön tekijä. Silti on myönnettävä, että 

ohjelmatyö on tärkeää ja siihen Teitä kannustaa ja mukaan pyytää 

 

 

     Sirpa 



AJANKOHTAISTA ASIAA KOUVOLAN ALUEEN KYLILLE  

 

Kouvolan kylien neuvottelukunta jatkaa työtään uudella valtuustokaudella 

eli vuosina 2013 - 2016. Kaupunginhallitus päätti asettaa kylien 

neuvottelukunnan kokouksessaan 28.1.2013. Kaupungin edustajiksi 

neuvottelukuntaan valittiin Reino Grönlund, Kikko Askola-Mauno ja 

Seppo Nikkanen. Myös tällä kaudella pyydetään kaikkia kyläyhteisöjä 

nimeämään edustajansa toimikuntaan. Jokainen kylä voi nimetä yhden 

edustajan ja hänelle varaedustajan. Mukaan kutsutaan kaikki kylät, 

kaupunginosat ja asuinalueet. Edustajan voi asettaa yhdistys tai muu 

yleishyödyllinen toimija. Samalta maantieteelliseltä alueelta voi edustajan 

nimetä vain yksi yhteisö. Suositeltavaa olisi, että kaikki kylän toimijat 

yhdessä nimeäisivät edustajan. Käytännössä edustajan nimeäminen on 

edellisellä kaudella tapahtunut kyläyhdistysten toimesta.  

 

Kaikkia kyliä pyydetään ilmoittamaan edustajansa 2.4.2013 mennessä 

sähköpostilla osoitteeseen maaseutupalvelut@kouvola.fi  tai kirjepostilla 

os. Aila Heikkinen/kylien neuvottelukunta, Vartiotie 4, 45100 Kouvola 

 

Ilmoittamislomake on postitettu kylille. Tiedot voi ilmoittaa myös 

vapaamuotoisesti. Ilmoituksen tulee sisältää kylän (tai kyläyhdistyksen) 

nimi, edustajan (ja varaedustajan) nimi ja molemmista yhteystiedot eli 

puhelinnumero, sähköpostiosoite ja katuosoite. Mikäli ette ehdi nimetä 

edustajaa määräajassa, ilmoittakaa siitä.  

 

Kysymyksiin vastaavat: Tapio Heikkilä, p. 020 615 8647 Sirkka Kettunen, 

p. 020 615 7600, Minna Anttila, p. 020 615 7826 tai Aila Heikkinen, p. 

020 615 4504. 

 

NÄIN NEUVOTTELUKUNTA TOIMII. MUISTATTEKO TÄMÄN?  
 

Kylien neuvottelukunnan kokouksessa lokakuussa 2012 teimme 

ehdotuksen erilaisten lakkautettavien tilojen jatkokäytöstä.  

 

Aloitteessa esitettiin lakkautettavien kyläkoulujen, muiden rakennusten ja 

alueiden jatkokäyttöön liittyvien toimintatapojen yhtenäistämistä 

Kouvolassa. Aloitteessa oli ehdotus, että "Kouvolan kylien 

neuvottelukunta tekee aloitteen yhtenäisestä toimintatavasta, jota 

mailto:maaseutupalvelut@kouvola.fi


sovelletaan tasapuolisesti eri puolilla Kouvolaa ja jo tällä hetkellä 

käsittelyssä oleviin kohteisiin". Aloitteen tavoitteena on että, "Kouvolan 

kaupunki neuvottelee kylältä lakkautetun palvelujen jälkeen jäävistä 

kiinteistöistä, rakennuksista, liikuntapaikoista tai muista alueista aina ensin 

kylän toimijoiden kanssa. Mikäli näillä on hyviä ehdotuksia, suunnitelmia 

ja tarpeita em. kohteisiin, niiden luovuttamisesta tai lunastamisesta 

kohtuuhintaan tai vuokraamisesta neuvotellaan hyvässä yhteistyön 

hengessä". 

 

Kaupungin johtoryhmä käsitteli esitystä 23.11.2012 ja suhtautui siihen 

yleisellä tasolla myönteisesti. Johtoryhmä korosti kuitenkin, että jokainen 

kiinteistö ym. käsitellään aina erillistapauksena. Tarkastelussa otetaan 

huomioon mm. vastainen käyttötarkoitus, ylläpito- ym. kustannusvastuu, 

vaikutukset kaupungin talouteen (mm. tasearvo) jne. 

 

Tehty päätös kaupunginhallituksessa; Ennen vapautuvien kiinteistöjen 

ym. myynti- tai muuta päätöstä tilaliikelaitos neuvottelee asiasta 

kylän/alueen edustajien kanssa. 
 

 

HUOMIO! 

 

Herääkö muissa kunnissa tarpeita vastaavanlaisen neuvottelukunnan 

toimintaan? Iitissä on toiminut yli 10 vuotta kyläasiain neuvottelukunta, 

mutta entäpä ajatukset eteläisen maakunnan puolella. Tässä asiassa kunta 

on olennainen yhteistyökumppani, mutta Kymenlaakson Kylät ry voi 

auttaa teitä asian suunnittelussa ja eteenpäin viemisessä. 

 

 

 

 

KYMENLAAKSON MAASEUTUMARKKINOISTA! 

 

Tila-/paikkakysymys ei ratkennut toivotulla tavalla, joten aiemmin 

ilmoitellut kolmannet Kymenlaakson Maaseutumarkkinat on peruttu! 

 

 

 



Varsinainen Jäsen  Kymenlaakson Kylät ry  

Hallitus 2013 

Puheenjohtaja Sami Porkka 

Saverontie 390 B, 45460 SAVERO 

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

  

Varapuheenjohtaja  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 

Kati Lavonen 

Kalasillantie 60 49730 MUURIKKALA 

040 5841 436 kati.lavonen@miehikkala.fi   

Varajäsen Tiia Nieminen 

tiia.nieminen@eksote.fi  

Ilpo Ruokonen 

Oivontie 2 a, 45610 KORIA 

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

Varajäsen Leena Borg 

Siikavantie 137 B, 47710 JAALA 

050 4955 646 borg.leena0@gmail.com 

Anne Mettälä Kymiasemantie 10 A 2, 

45610 KORIA  05 3220 042,  

040 5861 134 

anne.mettala@pohjois-kymenkasvu.fi  

Varajäsen Leena Nakko 

Impivaarankuja 72  

47810 SELÄNPÄÄ    040 7281047 

leena.nakko@pp1.inet.fi  

Jarmo Tähtinen 

Riutanpääntie 314  47450 PERHENIEMI 

045 1109 082  jarkke007@luukku.com  

Varajäsen Heikki Rongas 

Rautalahdentie 145 49750 

KALLIOKOSKI    041 4336687 

heikki.rongas@gmail.com  

Marja Sorvo 

Helsingintie 1 A, 49460 HAMINA  

044 2774 514 marja.sorvo@seprat.net 

Varajäsen Marjo Lehtimäki  

Helsingintie 1 A 49460 HAMINA 

044 2774 513 

marjo.lehtimaki@seprat.net 

Keijo Kouvonen (6.4.2013 alkaen) 

Kalevantie 12 B 45370 VALKEALA 

keijo.kouvonen@kymp.net  

 

Varajäsen Tuomo Frosti (samoin) 

Kantokoskentie 606 47850 VERLA 

045 3524736 

tuomo.frosti@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@kymenkylat.fi  

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

Hallituksen ulkopuolelta  

Kyläportaali-hankkeen  

hankevetäjä Joni Tyviö 

040 6702 155 

kykyportaali@gmail.com  

Hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitaja 

Tiemi Oy, Tuula tai Tapani Mikkola 

Ahvenistontie 191, 47710 Jaala 

041 5438 852  toimisto@tiemi.fi    
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Hyvää Pääsiäistä Kaikille! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivun 6 valokuva Joni Tyviö 

Muut kyläkirjeen 1/2013 valokuvat Sirpa Vähäuski 


