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Tämän tiedotteen Arjen Tukea ja Turvaa kotikylältä - ja Kyläportaali –hankkeiden osuutta 

on rahoittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  Tiedotteen sisällöstä vastaa Kymenlaakson 

Kylät ry sekä yhdistyksen Arjen Turva – ja Kyläportaali –hankkeet. 

                



                                                            Enäjärvellä maaliskuun alussa 2014 

VALOISAA KEVÄTTÄ! 

 

Kalenterin mukaan kevät on alkanut, varsin erikoisen talven jälkeen. 

Takatalven mahdollisuus on tietysti aina olemassa, mutta kyllä tässä kesää 

kohti mennään.   

 

Yhdistyksen kevätkokousta valmistellessa joutuu pakostakin palaamaan 

menneisiin. Viime vuonna perustettiin pitkästä aikaa viisi uutta 

kyläyhdistystä. Osa lähti toimimaan aivan alusta, parilla oli kyse vain 

pitkään jatkuneen toiminnan virallistamisesta. Yhtä kaikki, tämä on hyvä 

suunta. Rekisteröitymätön toimija on aina huonommassa asemassa, kuin 

toimijajoukko, jolla on rekisteröity taho takanaan. Tässä asiassa olemme 

edelleen apunanne, joten olkaapa yhteyksissä, jos tämä asia tulee 

ajankohtaiseksi.  

 

Muuten viime vuosi oli osaltamme vähän hankkeiden sekamelskaa. Sopiva 

Kylä –hankkeet jatkuivat kesäkuun loppuun ja samanaikaisesti lähdettiin 

toteuttamaan Arjen Turva –hankkeita. Kyläportaali –hanke pyöri koko 

vuoden puolikkaalla työajalla. Hankkeiden tarjoamista mahdollisuuksista 

on tiedotettu ahkerasti, mutta etenkin Arjen Turvan käytännönläheisiin ja 

jokapäiväistä turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin on lähdetty vaisusti 

mukaan.  

 

Joulukuussa oli taas entiseen tapaan eduskunnan käsittelyssä 

kylätoiminnan saama valtionapu. Se pysyy tänäkin vuonna suunnilleen 

edellisvuoden tasolla. Valtionapu mahdollistaa yhdistyksen erilaisten 

juoksevien ja hankkeisiin kuulumattomien menojen kattamisen lisäksi 

kyläasiamiestyötä noin päivän, puolitoista viikossa. Se ei ole paljon, kun 

tiedetään, miten laaja kenttä ja työsarka kylätoiminta kokonaisuudessaan 

on. On pakko myöntää, että moni tärkeä asia jää resurssien puuttuessa 

peruskylätoiminnassa tekemättä.  

 

Yhdistyksen oman varainhankinnan kehittäminen on ollut takkuista. 

Jäsenmaksut ovat yhdistyksellemme hyvin tärkeä tulonlähde. Osaltaan se 

mahdollistaa hankkeiden omarahoitusta. Viime vuonna meillä oli 

yhdistysjäseniä 82, henkilöjäseniä 54 ja kuntajäseniä 6.  

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. Portaaliasiaan on viimeiset ajat tarttua, sillä hanke 

päättyy 31.7.2014. Jäsenmaksuasiasta ja yhdistyksen jäsenyydestä vielä 

lisää toisaalla kirjeessä.  

 

Nettisivullamme on ainakin maaliskuun loppuun saakka kysely, jossa 

voitte antaa palautetta toiminnastamme ja esittää toiveita tulevasta. 

Käythän vastaamassa kyselyyn ja vaikutat toiminnan sisältöön.  

 

Maakunnallinen kylien kehittämisohjelma on vielä työn alla. Otamme sen 

laadinnassa huomioon myös em. kyselyn tuloksia. Ohjelman luonnos 

esitellään kevätkokouksessamme 9.4. joten siihen on vielä mahdollisuus 

vahvasti vaikuttaa.  

 

Luepa lisää asiaa kyläkirjeen sivuilta. Ota puheeksi ajankohtaisia asioita 

muiden toimijoiden kanssa. Kutsu meitä tilaisuuksiinne! Tarttukaa nyt 

kylillä Arjen Turvan tarjouksiin. Aikaa on vain tämä vuosi. 

 

 

 

Kevätterveisin!  

 

 

kyläasiamies Sirpa  

 

 

 

 

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

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

www.kymenlaaksonkylat.fi (yhdistyksen sivut) 

www.kymenkylat.fi (maakunnallinen portaali) 

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


Hyvää alkanutta vuotta kylien ihmiset! 

 

Varsin poikkeuksellinen talvi alkaa pikku hiljaa kääntyä kevääksi. Parin 

varsin lumekkaan talven jälkeen on valkoinen peite ollut varsin vähissä. 

Tämä on vaikuttanut moniin tapahtumiin ja niiden järjestämiseen niin 

isommissa piireissä kuin kylienkin tasolla. Täällä meidänkin kulmilla oli 

tarkoitus järjestää lapsille laskiaistapahtuma hiihtokilpailuineen, mutta 

keliolosuhteiden takia pitämättä näyttää jäävän. 

 

Alkuvuoden kalenterimerkintöjä ovat  

myös yhdistysten vuosi- tai  

kevätkokoukset, mitä missäkin näin  

alkuvuodesta pidetään. Välillä saattaa  

etenkin uusista mukaan tulevista  

toimijoista tuntua että kokoustek- 

niikkaan, kirjanpitoon yms. rutiini- 

asioihin olisi hyvä saada hieman  

oppia toiminnan tueksi. Tällöin  

kannattaa mennä yhdistyksemme  

kotisivuille vastaamaan pikakyselyyn,  

jonka perusteella mietimme KyKyn  

tulevaa toimintaa; mikäli vinkkejä  

tuollaisen koulutuksen tarpeesta  

tulee enemminkin, voidaan sellaista  

myös järjestää. 

 

Kymenlaakson Kylien kalenterissa alkuvuoden toimiin kuuluu myös 

vuoden kymenlaaksolaisen kylän, kylätoimijan ja kylätoiminnan 

tiennäyttäjän valitseminen yhteistyössä leader-ryhmien ja Kymelaakson 

liiton kanssa. Ehdoituksia sai tehdä helmikuun loppuun asti, mutta 

valitettavan heikosti niitä saapui. Valintatoimikunnalla on toki varsin laaja 

tuntemus alueen kylistä ja toimijoista ja kenttää varmasti seurataan kaiken 

vuotta ”sillä silmällä”, mutta kannattaa muistaa tulevinakin vuosina että 

tässä tapauksessa ”oman hännän nostamisella” ja ehdottamisella kisaan 

mukaan ei ole mitään pahaa; päinvastoin, jos teistä tuntuu että oma 

kylänne, joku sen toimija tahi jopa naapurikylä olisi aktiivinen ja 

palkitsemisen arvoinen, kannattaa se tuoda meidänkin tietoomme! 

  Eläväistä ja aktiivista kevään jatkoa!          T: Sami 



 

 

 

 

 

 

 

Keskiviikkona 9.4.2014 klo 18.00 

Virolahdella Klamilan uudella kyläkoululla,  

osoite Häppiläntie 750, 49860 Klamila 

 

Kymenlaakson Kylät ry:n sääntömääräinen vuosikokous. 

Käsitellään mm. tilit ja toimintakertomus vuodelta 2013. 

 

Aluksi meille esitellään uusi Klamilan kyläkoulu, sen jälkeen tarjotaan 

kahvit ja noin klo 18.30 aloitetaan kokousasioiden käsittely.  

 

Tervetuloa! 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kevään 2013 sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kymen Paviljongilla Kuusankoskella. Kuva; Joni Tyviö 



Kyläportaali –hankkeen kuulumiset 

 

Kyläportaali – hankkeessa on alkanut viimeinen kevät. Vaikka kesä on 

vielä kolmen kuukauden päässä, niin nyt alkaa olla viimeinen 

mahdollisuus lähteä tekemään kotisivuja hankkeen osana. Tähän mennessä 

kotisivujen tekemiseen on mennyt keskimäärin 3 kuukautta, sillä sivuston 

sisältö tuotetaan kyläläisten itsensä toimesta. 

 

Hankkeessa on mahdollista myös saada kevään aikana omalle kotikylälle 

avoimia ATK-opastustilaisuuksia. Opastukset ovat käytännön 

toimenpiteitä, joiden tavoitteena on herättää paikallista 

vertaistukitoimintaa tietotekniikan osalta. Oravalan kylässä Kouvolassa 

järjestettiin opastuksia viime vuoden puolella ja nyt ovat alkamassa 

opastukset Klamilassa Virolahdella. Klamilan koululla nimittäin 

järjestetään toukokuuhun saakka ATK-opastusta senioreille ja vasta-

alkajille torstaisin klo 18.00 alkaen. Opastajana toimii Jouko Tompuri.  
 

 

Hankkeen viimeisimmät uudet tulokkaat ovat Hartolan kylä Jaalan 

suunnalta ja Pitäjänsaari Haminasta. Kotisivuja on ryhdytty tekemään 

hankkeen aikana monista eri syistä. Kun toiset haluavat tiedottaa 

kylätoiminnasta omille asukkaille, toiset saattavat keskittyä pelkästään 

vapaa-ajan asukkaisiin. Tavoitteita on laidasta laitaan, mutta työkalut ovat 

kaikille samat. 

 

Kyläportaalin pääsivustolta osoitteesta www.kymenkylat.fi löytyy 

Kymenlaakson kattava kylien tapahtumakalenteri. Tapahtumia voitte 

ilmoittaa osoitteessa: 

 

www.kymenkylat.fi/tapahtumien-ilmoittaminen 

 

Kalenterin tavoitteena on estää päällekkäisten tapahtumien järjestäminen 

ja edistää kylätapahtumien tiedotusta koko maakunnan alueella. 

 

Ottakaahan rohkeasti yhteyttä Kymenlaakson Kyläportaali – hankkeeseen 

liittyen. Mikäli omilla kylillä kiinnostaa kotisivujen tekeminen tai olette jo 

päätöksen siitä tehneet, älkää aikailko ottaa yhteyttä! Muistuttaisin myös jo 

mukana olevia kyliä pistämään hankkeen loppua kohden kirivaihteen 

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


päälle mikäli kotisivujen kehittäminen on jäänyt kesken. Ottakaa myös 

yhteyttä, niin sovitaan tekemisen tueksi opastusta kotisivujärjestelmän 

käyttämiseen. 

 

Lisätietoja kaikesta portaaliin ja tapahtumakalenteriin liittyvästä, myös 

Klaimilan opastuksista voit kysellä hankevetäjä Jonilta.  

 

    Joni Tyviö 

    hankevetäjä 

    040 670 2155 

    kykyportaali@gmail.com  

        

 

 

 

   KESÄTORI 

   MARKKINAT 

   KYLÄJUHLAT 

   KYLÄTANSSIT JNE. 

 

 

 

Ilmoita kyläsi tapahtuma maakunnallisen kyläportaalin 

tapahtumakalenterissa. Käy katsomassa osoitteessa 

 

 
 

 

 

YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE! 

 

Puheenjohtaja vaihtuu, osoite muuttuu, vaihdetaan uusi sähköposti tai 

puhelinnumero. Tieto jää valitettavan usein tulematta meille saakka. 

Huolehdittehan oman yhdistyksenne ajan tasaiset tiedot kyläasiamies 

Sirpalle. 

 

mailto:kykyportaali@gmail.com


Jäsenyydestä ja jäsenmaksuista 

 

Tämän kyläkirjeen mukana postitetaan jäsenmaksusta lasku niille, jotka 

viime vuonna 2013 maksoivat jäsenmaksun ja siten ovat jäseniämme joko 

kuntina, yhdistyksinä tai henkilöinä. Yhdistysjäsenmaksua nostettiin tälle 

vuodelle monen vuoden tauon jälkeen ja se on nyt 30 euroa. Sitä vastaan 

yhdistykset saavat valtakunnallisen MaaseutuPlus –lehden haluamaansa 

osoitteeseen. Jäsenkylien kotisivut linkitetään yhdistyksemme kotisivuilla. 

Portaaliin mukaan lähtevät jäsenkylät saavat palvelintilan toistaiseksi 

ilmaiseksi.   

 

Henkilöjäsenmaksu on edelleen 10 euroa. Sitä vastaan meillä ei ole tarjota 

kovin kummoista jäsenetua. Toki postitamme kyläkirjeet teille 

henkilöjäsenillekin. Henkilöjäsenmaksun maksaminen on vähän kuin 

kannustus meille kykyläisille. Olette huomioineet toimintamme ja annatte 

sille arvostusta. Tsemppaatte meitä työssämme.  

 

Kuntien kannatusjäsenmaksu on porrastettu asukasluvun mukaisesti ja se 

on suuruudeltaan 100 – 400 euroa. Kuntien kannatusjäsenmaksua meille 

ovat maksaneet jo useana vuonna kaikki muut kymenlaaksolaiset kunnat ja 

kaupungit paitsi Kotka.  

 

Ei-jäsenille kirjeen mukana seuraa jäsenhakemus. Emme ole joko aiemmin 

teiltä jäsenmaksua saaneet tai se on viimeisimmissä laskutuksissa päässyt 

unohtumaan. Tässä tapauksessa voitte halutessanne täyttää 

jäsenhakemuksen ja postittaa sen kyläasiamies Sirpalle. Hakemus löytyy 

myös sähköisenä sivuiltamme www.kymenlaaksonkylat.fi  

 

Hallituksemme käsittelee jäsenhakemukset ja hyväksyy uudet jäsenet 

kokouksissaan. MaaseutuPlus –lehti tilataan niille, joiden 

yhdistysjäsenmaksu saapuu huhtikuun aikana. Sen jälkeen emme enää voi 

lisätä vuosikertatilauksia. Muut jäsenedut ovat voimassa sen jälkeenkin.  

 

Kyläkirjeet postitetaan tätä vuoden ensimmäistä laajaa postitusta lukuun 

ottamatta vain jäsenille. Kyläkirje tulee useimmiten puheenjohtajalle, 

joskus sihteerille. Älkää jättäkö kyläkirjettä omiin arkistoihinne, vaan 

kierrättäkää vihkosia toimijoiden keskuudessa. Muistattehan, että 

kyläkirjeet löytyvät ilmestymisensä jälkeen nettisivuiltamme. 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


Sähköpostitiedotuksen piiriin pääsee kuka vain, joka meille sp-osoitteensa 

ilmoittaa. Ja meillä on myös facebook-sivut, joita kannattaa tykätä. Silloin 

tiedotuksemme tavoittaa teidät sitäkin kautta.  

 

 

 

Suomen Kylätoiminta ry www.kylatoiminta.fi  

 

Valtakunnallinen Paikallistoimintaohjelma  

2014- 2020 on valmistumassa.  

Valmistelutyöryhmässä ovat Kymenlaaksosta olleet  

Kehittämisyhdistys Sepra ry:n toiminnanjohtaja 

Marjo Tolvanen (os. Lehtimäki) sekä  

kyläasiamies Sirpa Vähäuski 

 

  

 

 

 

Kehittämisyhdistys Sepra ry tiedottaa; 

 

 

 

PIENI POTTI LEADER-RAHAA JAOSSA! 

 

Saimme käyttöön noin 37 000 euron potin julkista tukea, joka voidaan 

jakaa yleishyödyllisiin, uusiin, ympäristöystävällisiin energiamuotoihin 

liittyviin hankkeisiin, kuten seurantalojen ja vastaavien 

lämmitysjärjestelmien vaihtaminen öljystä maalämpöön eteläisen 

Kymenlaakson alueella.  

Varojen tule olla käytettyinä vuoden 2014 aikana ja päätökset tuesta 

tehdään Seprassa 31.3.2014 mennessä. 

 

Mikäli kiinnostuit, niin kysy nopeasti lisätietoja 

05 230 4514 

tai lue lisää www.seprat.net 

 

 

http://www.kylatoiminta.fi/
http://www.seprat.net/


 

 

 
 
 

Voiko ilkivaltaa estää tai vähentää?  
Mitä voi ja saa tehdä? Mitä ei saa tehdä? 

 
Tule Sinäkin keskustelemaan tästä 
Torstaina 3.4.2014 klo 18. 

Kouvolan Hotelli Vaakunan kokoustiloihin  
 

Kouvolan Kylien neuvottelukunta pitää lyhyen 
kokouksen ennen tilaisuutta, sitten juomme iltakahvit 

ja ryhdymme käsittelemään ilkivalta-aihetta. 
 

Paikalla Poliisin edustaja 
Mukaan keskusteluun on kutsuttu myös  

koulujen edustajia 
Varaudu kertomaan esimerkki omalta kylältäsi.  

 
Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille  

läheltä ja kauempaakin! Kahvitarjoilu! 
 

Yhteistyössä Kouvolan kylien neuvottelukunta ja Kymenlaakson Kylät ry:n  hankkeet 

Arjen Tukea ja Turvaa kotikylältä pohjoisen ja eteläisen Kymenlaakson kylissä 

 

 

 

 

 

 



Ilkivalta-aihetta voidaan käsitellä myös kyläkohtaisissa tilaisuuksissa. 

Näin teemme Oravalassa 
 

 

Ilkivaltaa kylillä?  

Tunnetko olosi turvattomaksi? 

Voiko ilkivaltaa estää ja vähentää?  

Mitä voi ja saa tehdä? Mitä ei saa tehdä? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tulehan Oravalan entiselle koululle  

(os. Oravan Matin raitti 6) 

keskiviikkona 26.3.2014 klo 18 

Keskustellaan asiasta. Paikalla Poliisi.  
Tervetuloa kaikki kiinnostuneet. Kahvitarjoilu! 

 
 
 
 

 Yhteistyössä Oravalan Kyläyhdistys ry ja Kymenlaakson Kylät ry:n hanke  

 Arjen Tukea ja Turvaa kotikylältä pohjoisen Kymenlaakson kylissä 

 
 

 

 

 

 



MITÄ MUUTA ARJEN TUKEA JA TURVAA KOTIKYLÄLTÄ –

HANKKEET VOIVAT TEILLE TARJOTA? 

 

OPASTUSTA HÄTÄENSIAVUSSA  

Tiiviinä yhden illan pakettina tai aineisto kahdelle illalle jaettuna. 

Edellyttää 12 osallistujaa, maksimi puolestaan 16 henkilöä. Osallistujat 

saavat todistuksen suorituksestaan.  

Tässä kannattaa tehdä kylien välistä yhteistyötä kuten Siikavassa ja 

Uimilassa marraskuussa 2013. Hätäensiavun oppeja käytiin läpi ja 

harjoiteltiin käytännössä Siikavan kylätalolla 12 henkilön voimin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arjen Turva huolehtii kustannuksista. Tarttukaa tähän pian. Iltoja voidaan 

järjestää rajallinen määrä! 

 

 

MIELENTERVEYDEN EA1 –viikonloppu on edelleen mahdollinen 

järjestää. Syksyllä 2013 sitä yritettiin, mutta ilmoittautumisia ei tullut. 

Opastuksesta vastaa Kouvolan Mielenterveysseura, paikkana Pohjola-talon 

Toimitila Veturi ja sisältöön kuuluu mm. ihmisen kohtaaminen erilaisissa 

tilanteissa esim. onnettomuuden hetkellä. Viikonlopun (la ja su) kestävä 



paketti ruokailuineen maksaa osallistujalle 30 euroa. Osallistujat saavat 

osallistumisestaan todistuksen. Nyt enemmän kuin pikaisesti yhteyttä 

kyläasiamies Sirpaan, jos tämä kiinnostaa. Vastaava paketti voidaan 

järjestää eteläisessäkin maakunnassa, jos vain riittävästi kiinnostuneita 

löytyy. Järjestäminen edellyttää 12 osallistujaa ja 16 henkilöä on maksimi. 

Nyt kipin kapin yhteyttä Sirpaan, jos tämä tuntuu kiinnostavalta.  

 

 

TURVALLISUUSILTA TOIMIJOIDEN ITSE VALITSEMISTA 

AIHEPIIREISTÄ 

 

Näin tehtiin Miehikkälän Muurikkalassa, jossa haluttiin keskustella 

kyläalueen raja- ja tieturvallisuudesta. Illassa opastajina olivat niin 

Rajavartiolaitoksen Jari Korpela kuin Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun 

Juha Jäntti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopeimmat ehtivät saada kylälle oman turvallisuusillan. Älkää siis yhtään 

aikailko! 

 

 

 



Tulossa vielä keväällä ainakin mm.  

 Tietoturvaillat 

 Sinustako kyläsi turvallisuusyhteyshenkilö? –illat 

 Kylän hälytyskortti ja kylän oma hälytysryhmä – mihin niitä 

tarvitaan? 

 

Kylätalon, seurantalon pelastussuunnitelman malli on edelleen tekeillä. 

Sen valmistuminen on takertunut muutamiin muotoseikkoihin, jotka ovat 

selvittelyn alla. Jonkin muotoisena malli kyllä tehdään, mutta aikataulusta 

ei enää uskalla sanoa mitään. Seuraa ilmoitteluamme! 

 

Kyläturvallisuuskävelyiden toteuttaminen on ollut etukäteen ajateltua 

hankalampaa, mutta emme ole luovuttaneet. Mikä kyläturvallisuuskävely 

teitä kiinnostaa, niin olkaa yhteyksissä. Kyllä tämäkin osio saadaan 

hoidettua. 

 

Kiinnostaisiko teitä alkusammutusopastus tai pienimuotoinen 

etsintäharjoitus tms. Näitäkin pyrimme järjestämään, jos kiinnostusta 

löytyy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokakuussa järjestettiin Haminan Husulan Vehkalinnassa Turvalauantai. Vehkalahden VPK tarjosi 

alkusammutusopastusta. Vastaava tapahtuma järjestettiin myös Korialla Vilppulan NS-talolla. 



 

 
  
 
 
 
 
 
 

MEIDÄN MAASEUTU -FESTIVAALI ON TÄÄLLÄ TAAS!  
 

Kymenlaakson Messut ry järjestää Meidän Maaseutu -festivaalin 9.–

10.8.2014 Kouvolan raviradalla. Tapahtuma esittelee maaseudun elämää 

luovasti ja hauskasti leppoisissa, kantrihenkisissä festivaalitunnelmissa. 

Festivaalissa yleisö pääsee tutkimaan maaseutua kaikin aistein 

sloganimme mukaisesti: ”Kokeile, testaa, haista ja maista – koe 

maaseutu seikkaillen!”  

 

Sinä tuottaja, osaaja, esiintyjä – lähde mukaan rakentamaan kanssamme 

kesän onnistuneinta maaseututapahtumaa!  

 

Teemat esittelevät maaseudun monipuolisuutta ja mahdollisuuksia  

 

Meidän Maaseutu -festivaalin ohjelma koostuu neljästä pääteemasta:  

 

eläimet  

elämykset ja perinteet maaseudulla  

työ ja vapaa-aika maaseudulla  

ruoka  
 

Heinäntuoksuisin festivaaliterveisin,  

 

Kymenlaakson Messut ry Heli Vartiainen, messupäällikkö Meidän 

Maaseutu –festivaali 

 

0207 969 543 / 040 538 4449  

heli.vartiainen@kymenlaaksonmessut.fi   

www.meidanmaaseutu.fi  

 

 

mailto:heli.vartiainen@kymenlaaksonmessut.fi
http://www.meidanmaaseutu.fi/


Kymenlaakson Kylät ry on hankkeineen mukana Meidän Maaseutu –

festivaaleilla elokuussa Kouvolan raviradalla, samoin kuin Elimäen 

Lähiruokamessuilla Mustilassa syyskuussa, molemmissa yhteisellä 

osastolla Pohjois-Kymen Kasvu ry:n kanssa.  

 

Osallistumme jollain tavoin myös Sepra-markkinoiden yhteydessä 

järjestettäville Kymenlaakson Maaseutumarkkinoille Haminassa. 

Koetamme ehtiä paikalle myös Miehikkälään Pikkukylien 

pikkumarkkinoille kesäkuun lopulla.  

 

Voimme ottaa näihin tapahtumiin esille ja jaettavaksi pieniä määriä 

kyläesitteitä ja kylälehtiä. Olkaa ajoissa yhteydessä kyläasiamies Sirpaan. 

 

Kaikkein mukavinta olisi, että tulisitte itsekin mukaan omalla 

kyläosastolla. Ilmoittautumisohjeita ja paikkamaksuja löytyy kunkin 

tapahtuman nettisivuilta. 

 

Tehdään yhdessä hyvät, iloiset ja eloisat kylämme maakunnallisesti 

tunnetuksi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haminan Bastionissa 14. – 15.6.2014 yhteistapahtumana Sepra –

markkinoiden kanssa  

www.maaseutumarkkinat.seprat.net  

 

Pikkukylien Pikkumarkkinat Miehikkälässä 28.6.2014 klo 10 – 15 

www.pkpm.suntuubi.com  

 

Elimäen Lähiruokamessuista 13. – 14.9.2014 löydät tietoa myöhemmin 

osoitteesta www.lahiruoka.fi  

     

 

http://www.maaseutumarkkinat.seprat.net/
http://www.pkpm.suntuubi.com/
http://www.lahiruoka.fi/


Vuoden maakunnalliset valinnat 

 

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.  

 

Joka vuosi olemme pyytäneet vapaamuotoisia ehdotuksia kylistä ja 

henkilöistä. Tänä vuonna rummutimme asiaa aivan erityisesti niin lehtien 

palstoilla, netti- ja fb-sivuilla kuin sähköpostitsekin. Mutta, mutta, mutta! 

 

Varsin vaatimattomasti oltiin liikkeellä. Pari ehdotusta tuli, joissa vuoden 

maakunnalliseksi kyläksi esitettiin kylää, jossa on kauniit maisemat ja 

mukavat naapurit. Se ei nyt tässä kisassa valitettavasti pitkälle riitä. Parilta 

kylältä kuulin, että ei kai sitä nyt omaa kylää kehtaa ehdottaa, mutta 

naapuria ei ehdoteta ainakaan. Onko tämä jokin kymenlaaksolainen 

ajattelutapa? Sielultani ikuisena eteläkarjalaisena, vaikkakin olen 

Kymenlaaksossa kohta 30 vuotta asunut, tämä on minulle jokavuotinen 

ihmetys. Olen samoilla linjoilla puheenjohtajamme Samin kanssa. Kuka 

sen kissan hännän nostaa, ellei kissa itse? Ja eikö naapurikylän 

menestymisestä voisi aidosti iloita? 

 

Henkilövalintoihin saimme sentään varteenotettavia ehdotuksia. Kiitos 

niistä. Toimintaryhmien eli Kasvun ja Sepran edustajista sekä oman 

yhdistyksemme edustajista koottu valintatoimikunta kokoontuu aivan 

näillä hetkillä. Valintatoimikunta pystyy varmasti tekemään hyvän 

ehdotuksen, ilman teiltä tulleita aloitteita. Olisi vain ollut paljon 

mukavampaa ja mielekkäämpää käsitellä kyliltä ja toimijoilta tulleita 

ehdotuksia.    

 

Äänivaltaa toimikunnassa käyttävät Kykyn, Sepran ja Kasvun hallitusten 

nimeämät edustajat. Itse kyläasiamiehenä toimin sihteerinä ilman 

äänivaltaa. Toimikunnan ehdotukset käsitellään niin omassa 

hallituksessamme, kuin Sepran ja Kasvun hallituksissa ja yhtenäinen esitys 

menee huhtikuussa Kymenlaakson liiton maakuntahallitukselle. Mikäli se 

hyväksyy ehdotukset, on vuoden 2014 valinnat tehty ja valitut lähetetään 

valtakunnalliseen kilpaan, jonka tulokset julkistetaan Hankasalmella 

Lokaali-seminaarissa syyskuun alussa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vuoden kylä –juhla vuonna 2013 Verlan seurantalolla. Onnittelijoita oikealta maakuntajohtaja Juha 

Haapaniemi, Kymenlaakson Kylät ry:n puheenjohtaja Sami Porkka, Kymenlaakson Kylät ry:n 

varapuheenjohtaja Jouko Yläjääski ja Pohjois-Kymen Kasvu ry:n silloinen puheenjohtaja Kari 

Jokinen. Onnitteluiden vastaanottajina Verlan Seutu ry:n sihteeri Marja Huimala ja silloinen 

puheenjohtaja, nykyinen varapuheenjohtaja Matti Hälikkä.  

 

 

    

 

 

 
    Samassa juhlassa palkittiin  

    Kylätoiminnan tiennäyttäjänä  

    Veini Toikka Haminasta ja   

    Maaseututoimijana Esa Vigrén  

    Kouvolan Valkealasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden päästä ehdotusten tulva liikkeelle! T. kyläasiamiehenne Sirpa  



Varsinainen Jäsen  Kymenlaakson Kylät ry  

Hallitus 2014 

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  

Pauli Turkia 

Koriantie 522, 45610 KORIA 

040 5881915 pauli.turkia@gmail.com   

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 Kari Jokinen 

Kiviniementie 14 

45940 ORAVALA    0400 556598 

jokisell@co.inet.fi  

Jarmo Tähtinen 

Riutanpääntie 314  47450 PERHENIEMI 

045 1109 082  jarkke007@luukku.com  

Varajäsen Tarja Paavola 

Lossinrannantie 2 as 8 49290 

VASTILA   050 3015041 

tarjapaavola@suomi24.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 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  

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 5 valokuva Joni Tyviö 

Muut kyläkirjeen 1/2014 valokuvat Sirpa Vähäuski 


