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Puheenjohtajan tervehdys 

 

Kevät keikkuen tulevi, lumipenkat pehmitellen, tuulen lempeän keralla 

sadepilvetkin mukana. Nuo vanhan runon sanat tuntuvat tätä kirjoittaessa 

varsin ajankohtaisilta. Samalla tavalla voisi KyKyn toiminnankin kuvailla 

kääntyvän virkeämpään kevääseen kaamoksellisesta talvesta. 

Vielä joulukuun alussa tämän vuoden toimintamahdollisuudet näyttivät 

kovin epävarmoilta. Hanketoiminnasta ei ollut mitään varmuutta ja 

vapaammin käytettävä tuloresurssi valtionapu oli sekin leikkaantumassa 

murto-osaan. Vuoden viimeisen kuukauden edetessä alkoivat näkymät 

kuitenkin valaistumaan pikku hiljaa. 

 

Aluksi tietoa tuli valtionavusta. Sen määrä pieneni tälle vuodelle muttei 

kuitenkaan niin dramaattisesti kuin ensimmäiset tiedot olivat kertoneet. 

Kohta tämän perään hyviä uutisia antoi RAY. Sieltä Etelä-Karjalan 

toimijoiden kanssa yhdessä Paikka auki-avustamisohjelmasta hakemamme 

rahoitus oli hyväksytty. Tästä nuorten työelämävalmiuksia parantavasta 

hankkeesta meidän osaltamme tulee tarkempaa tietoa keväämmällä, jahka 

lopulliseen hankepäätökseen on ehditty perehtyä ja hanketta aloittaa. 
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Varsinainen ”joululahja” tuli kuitenkin kuun puolivälin jälkeen. Joissakin 

tapahtumissa jo varovaisesti ennakkomainostettu kyläavustajien 

työllistämishanke oli saanut Kaakkois-Suomen TE-toimistolta myönteisen 

rahoituspäätöksen. Näiden iloisten uutisten myötä hallitus päätyikin joulun 

alla vielä sähköpostikokouksilla reivaamaan alkuvuoden suunnitelmia 

uuteen suuntaan. 

 

Kaiken kaikkiaan tilanne on muutamassa kuukaudessa muuttunut 

huomattavasti. Marraskuun lopussa syyskokouksen yhteydessä kukitimme 

Ellun ajatellen hänen työsuhteensa päättyvän vuodenvaihteeseen ja 

tietämättä, koska pystymme jälleen työntekijää palkkaamaan. Nyt 

maaliskuun alussa yhdistyksellä on täysipäiväisesti työskentelevä 

työntekijä ja toisen rekrytointi käynnissä. Ja vielä joitain ideoita on 

takataskussa työn alla mutta niihin palaamme ehkä vuoden edetessä 

pidemmälle ;-) 

 

Ilahduttavaa on ollut myös havaita, kuinka hyvin Kylähelppi-hanke on 

kylien suunnasta otettu vastaan. Innokkaita mukaan lähtijöitä on jo 

useampia vaikkei markkinointiin olla vielä täysipainoisesti ehditty. Tämä 

antaa meille viestin siitä että hankkeelle on tarvetta. Jos tuntuu siltä että 

teidänkin kylänne olisi kiinnostunut asiasta, ottakaa ihmeessä yhteyttä 

Elluun. 

 

Näiden uutisten myötä iloista kevään odotusta kaikille lukijoille! 

 

 

 

 

  

   

 

Terveisin, 

 pj Sami Porkka 
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Kutsu 
 

 

Kymenlaakson Kylät ry:n 

sääntömääräinen vuosikokous 

 

Torstaina 21.4.2016 klo 18.00 

Suur-Miehikkälän Seurantalo 

Soppikankaantie 30, 49760 Miehikkälä 
 

Kokouksen esityslistalla mm. viime vuoden tilit ja 

toimintakertomus sekä ajankohtaista asiaa hankkeista. 

 

Tutustu kokousmateriaaleihin etukäteen; 

esityslista sekä ehdotus vuoden 2015 

toimintakertomukseksi Kymenlaakson Kylät ry:n 

verkkosivuilla www.kymenlaaksonkylat.fi. 
 

 

Kahvia ja pullaa on, olet lämpimästi tervetullut! 
 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
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Kymenlaakson Maaseutumarkkinat 21.5.2016 
 

Leader Sepra lähtee jälleen laajan toimijaverkoston kanssa rakentamaan 

Kymenlaakson Maaseutumarkkinoita, tällä kertaa tapahtumapaikkana 

Haminan Raatihuoneentori - aivan keskellä historiallista 

ympyräasemakaavaa. Mukana yhteistyössä mm. MTK Kaakkois-Suomi, 

ProAgria Etelä-Suomi, Kymenlaakson Kylät ry, Kaakon 4H ja Ekami.  

Aiemmista markkinoista saadun 

positiivisen palautteen perusteella 

halutaan jälleen tuoda aitoa 

kymenlaaksolaista maaseutua esille 

keskelle kaupunkia. Samaan aikaan 

Haminassa järjestetään Kesätuulella 

Haminassa -tapahtuma, joka 

esiintymislavoineen ja 

kirpputoreineen keskittyy 

kauppatorille. Sopivasti myös RUK:n 

omaistenpäivä osuu tuolle viikonlopulle. Odotettavissa siis paljon 

hyväntuulisia ihmisiä sekä lähituottajien tuotteita ja palveluja: 

 käsitöitä: sorvattuja uniikkituotteita, käsinmuotoiltua keramiikkaa, 

koruja, huovutustuotteita, neuleita, kynttilöitä, koreja ja tuohitöitä.  

 elintarvikkeita: lihatuotteita, makkaraa, kalaa, juustoja, leipää, 

pienmyllyn jauhoja, mysliä, hilloja, mehuja ja hunajaa.  

 esittelyssä seutukuntamme matkailukohteiden lisäksi erilaisia 

toimijoita ja yhdistyksiä: riistanhoitoa, metsästystä, kalastusta, 

mehiläistenhoitoa ja maaseudun kehittämistä.  

 Muksulassa myös toimintaa perheen pienimmille.  

Markkinoille voi tulla myymään ja esittelemään kymenlaaksolaisia 

käsitöitä, lähiruokaa tai palveluja. Pidätämme oikeuden valita myyjät sen 

mukaan, että markkinoilla on ensisijaisesti kymenlaaksolaisia myyjiä, 

yrityksiä ja yhdistyksiä. Paikkojen varaus päättyy 1.5.2016. 

Paikkavarauksen tekeminen hoituu helposti Leader Sepran verkkosivuilla 

www.sepra.fi/ajankohtaista/maaseutumarkkinat 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
http://www.sepra.fi/ajankohtaista/maaseutumarkkinat
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Tapahtumatarjontaa 
 

Auringon paistaessa ja kesän lähestyessä on startannut myös 

kesätapahtumien suunnittelu. KyKy osallistuu resurssiensa mukaan 

tapahtumiin ja tilaisuuksiin ympäri Kymenlaakson. Meidät voi bongata 

ainakin Maaseutumarkkinoilla Haminassa 21.5., Sippolan kylätorilla, 

Miehikkälän Pikkukylien pikkumarkkinoilla 2.7. sekä perinteisesti 

Elimäen Lähiruokamessuilla kesän lopulla. 

 

Tulevia tapahtumia päivitetään tavanomaiseen tapaan KyKyn 

tapahtumakalenteriin, joka löytyy verkkosivuiltamme osoitteessa 

www.kymenkylat.fi/tapahtumakalenteri. Kalenteriin voitte myös TE 

ilmoittaa oman kylänne tapahtumia! 

 

Tervetuloa KyKyn kojulle rupattelemaan kyläasioista ja hankkeistamme 

sekä muista päivän polttavista aiheista! 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Valtakunnallista Avoimet Kylät -päivää vietetään la 11.6.2016. 

Avoimet Kylät -päivän ideana on järjestää tapahtumia niin pienissä kuin 

isoissakin kylissä ympäri Suomen. Ohjelman ei tarvitse olla 

suurimuotoista vaan mukavaa yhdessä olemista ja tutustumista kylien 

elämään. Kylätapahtumina voi olla kyläyhdistysten kirpputoreja, 

kahviloita, opastettuja luontokierroksia, lintubongausta, musiikkiesityksiä, 

museokierroksia yms. Jokaisella kylällä on omat juttunsa joita on suotavaa 

hyödyntää. 

 

Ilmoitattehan KyKylle viimeistään 29.4., mikäli kylällänne tapahtuu 

11.6.! Avoimet Kylät -päivän tapahtumat kootaan GoogleMapsiin, josta ne 

ovat helposti kaikkien löydettävissä. Päivästä ollaan laatimassa myös 

valtakunnallista tiedotetta Suomen Kylätoiminta ry:n puolesta.  

www.avoimetkylat.fi 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
http://www.kymenkylat.fi/tapahtumakalenteri
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HANKETOIMINTAA 
 

Kylähelppi-hanke 
 

Kaakkois-Suomen TE-toimiston rahoittamassa Kylähelppi -hankkeessa 

autetaan kyläyhdistyksiä palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella 

työntekijöiksi yhdistykseen. Hankehenkilöstö vastaa toiminnan 

hallinnollisesta puolesta sekä tukee yhdistystä ja kyläavustajaa koko 

työllistämisjakson ajan. Hankkeen puolesta hoituu kätevästi palkkahallinto 

ja muu paperityö. 

 

Kyläavustajan tehtävät räätälöidään yksilöllisesti ottaen huomioon 

yhdistyksen tarpeet ja palkattavan osaaminen. Työtehtävät voivat olla 

yhdistyksen perustyötä, kuten avustava sihteerityö, tiedottaminen, 

tapahtumajärjestely tai yleisten alueiden ja kylätalon kunnossapito. 

Kyläyhdistyksen jäsenet voivat ostaa yhdistykseltä kyläavustajapalveluita, 

joita voivat olla jokamiestason, ei-ammattitaitoa vaativat työt, kuten 

puunpinoaminen, pihatyöt, asiointi, 

neuvonta tai atk-tuki. Edellä 

mainitut työtehtävät ovat vain 

esimerkkejä, sillä jokaisen kylän 

tarve ja työllistettävän osaaminen 

muovaamat työtehtävät omanlai-

sikseen. 

Kylähelppi -hanke on herättänyt 

mielenkiintoa monella kylällä, 

hanke-esittelyjä on pidetty 

muutaman kuukauden ajan tiuhaan, 

ja onpa keretty kirjoittaa jo muu-

tama hankesopimuskin. Ensimmäi-

nen kyläavustaja aloittaa työnsä 

Takamaalla Kouvolassa toukokuun 

alussa. 
Kyläavustaja työn touhussa Kyläkonttorilla! 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi


8 

 

 

 

Kymenlaakson Kylät ry / Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski 

toimisto@kymenkylat.fi / p. 040 184 3576/Elina Seppänen 

Hanke on otettu yllättävän hyvin vastaan, eikä projektipäälliköllä ole ollut 

tekemisen puutetta. Huhtikuussa hankkeeseen palkattava työvalmentaja on 

hyvinkin toivottu lisä Kymenlaakson Kylät ry:n joukkoihin. Vaikka työtä 

on riittänyt, niin mukaan hankkeeseen mahtuu ehdottomasti. Etenkin 

Etelä-Kymenlaaksosta toivottaisiin kyliä mukaan hankkeeseen, jotta 

toiminta olisi koko maakunnan osalta kattavaa. 

Kyläavustaja-toiminnan aloittaminen esittelytilaisuudesta kyläavustajan 

ensimmäiseen työpäivään voi viedä 1 - 2 kuukautta, joten mikäli 

kiinnostuitte toiminnasta, niin olkaa piakkoin yhteydessä. Kesä on kohta 

ovella ja silloin tekemistä varmastikin riittää ja apukäsiä tarvitaan! 

Kylähelppi -hankkeen verkkosivut www.kymenkylat.fi/kylahelppi. 

Sivuille päivitetään ajankohtaista tietoa hankkeesta ja sen tuloksista. 

 

 

 

 

Elina Seppänen 

projektipäällikkö 

elina.seppanen@kymenkylat.fi 

p. 040 184 3576 
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HANKETOIMINTAA 
 

Nuorten kyvyt käyttöön -hanke 
 

Kymenlaakson Kylät ry haki viime vuonna nuorten työllistämiseen 

tähtäävää hanketta yhdessä Etelä-Karjalan Kylät ry:n sekä Lemin ja 

Vuoksen 4H-yhdistysten kanssa. RAY:n Paikka auki -ohjelmasta haettu 

hanke sai myönteisen päätöksen joulukuussa. 

 

Hankkeessa jokaiseen hakijayhdistykseen tullaan palkkaamaan alle 30-

vuotias, vaikeasti työllistyvä, vailla tutkintoa tai työkokemusta oleva nuori. 

Palkattavat nuoret työskentelevät ensimmäisen jakson hakijayhdistyksessä, 

jonka jälkeen he lähtevät ”kierrokselle” työskennellen muutaman 

kuukauden mittaisia jaksoja hakijatahojen jäsenyhdistyksissä. 

 

Toiminnan myötä nuoret lisäävät työelämävalmiuksiaan, saavat pontta 

koulutukseen hakeutumiseen sekä pääsevät tutustumaan yhdistyskentän 

monialaiseen toimintaan ja 3. sektorin työmarkkinoille. 

 

Nuorten rekrytointi tullaan suorittamaan ensisijaisesti etsivän nuorisotyön 

kautta. Kyläyhdistykset, jotka haluavat tarjota nuorille muutaman 

kuukauden mittaisen sijoitustyöpaikan, tullaan valikoimaan lähiviikkoina. 
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Jäsenyydestä 

Kymenlaakson Kylät ry:n jäsenenä tuet maakunnallista kylätoimintatyötä 

ja olet osana mahdollistamassa tätä tärkeää työtä, josta tässäkin kyläkir-

jeessä tiedotetaan. Kiitos, että olette huomioineet toimintamme ja annatte 

sille arvostusta! Kymenlaakson Kylät ry:n jäseneksi voi liittyä helposti 

verkkosivujemme kautta täyttämällä tulostettavan tai sähköisen jäsenlo-

makkeen. 

Tämän kyläkirjeen mukana postitetaan jäsenmaksulasku henkilö-, yhdis-

tys- ja kuntajäsenillemme. Jäsenmaksu vuonna 2016 on henkilöiltä 10€ ja 

yhdistyksiltä 30€. Kuntien osalta jäsenmaksu on porrastettu asukasluvun 

mukaisesti ja se on suuruudeltaan 100 – 400 euroa. Kuntien kannatus-

jäsenmaksua meille ovat maksaneet jo useana vuonna kaikki kymenlaakso-

laiset kunnat ja kaupungit Kotkaa lukuun ottamatta. 

KyKyn kautta saatte tietoa myös Suomen kylätoiminta ry:n toiminnasta 

sekä monien muiden yhteistyökumppaniemme toiminnoista. Maakunnalli-

sesta kylätoimintatyöstä tiedotetaan kyläkirjeen lisäksi monissa eri kana-

vissa. Sähköpostitiedotuksen piiriin pääsee kuka vain, joka meille sähkö-

postiosoitteensa ilmoittaa. Käykää myös tykkäämässä Kymenlaakson Ky-

lät ry:n Facebook-sivuista! 

Älkää jättäkö tätäkään kyläkirjettä omiin arkistoihinne, vaan kierrättäkää 

vihkosta kylätoimijoiden keskuudessa. Muistattehan, että kyläkirjeet löy-

tyvät ilmestymisensä jälkeen viiveellä myös nettisivuiltamme. 

 

 

Suomen Kylätoiminta ry 

www.kylatoiminta.fi  

 

 

 

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelman rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-

Suomessa. www.kaakonkantri.fi 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
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Kyläsuunnitelma 

 – tahdonilmaisu oman kylän tulevaisuudesta 
 

Kyläsuunnitelman laadinta ja päivittäminen on tärkeä osa kylän toiminnan 

hallinnointia. Ideana on yhdessä kyläläisten kanssa pohtia ja kirjata 

suunnitelmaksi ne toiminnot ja toimenpiteet, joilla elinvoimaista kylää 

ylläpidetään. Kerran kunnolla tehty kyläsuunnitelma on helppo päivittää 

vaikka joka vuosikokouksen yhteydessä. 

 

Kyläsuunnitelmien laadinnassa avustaminen on yksi maakunnallisen 

kylätoiminnan edistämisen mittareista ja täten yksi KyKyn perustehtävistä. 

Meiltä voi tarvittaessa pyytää apua, mikäli kylällänne ei vielä ole 

kyläsuunnitelmaa. Meidän velvollisuutenamme on myös raportoida 

kyläsuunnitelmien määrän kehittymisestä aina ministeriötasolle asti. 

Kyläsuunnitelmien määrän kasvattaminen valtakunnallisesti on yksi 

kylätoiminnan valtionavun saannin edellytyksistä. Hyviä oppaita 

kyläsuunnitelman laatimiseen löytyy muun muassa Suomen Kylätoiminta 

ry:n verkkosivuilta www.kylatoiminta.fi. 

 

Myös Leader Pohjois-Kymen Kasvu vaatii voimassa olevan 

kyläsuunnitelman, jos yhdistyksenne on aikeissa hakea investointitukea 

kylätalon kunnostushankkeeseen.  
 

Toivoisimmekin, että ilmoittaisitte meille, mikäli kylällänne on tehty tai 

päivitetty kyläsuunnitelma. Osa suunnitelmista meiltä löytyykin, mutta 

moni on varmasti jäänyt kylän omiin arkistoihin. Suunnitelmista voi 

ilmoittaa tuttuun tapaan sähköpostitse toimisto@kymenkylat.fi tai 

soittamalla Elinalle numeroon 040 184 3576. Mielellämme arkistoisimme 

myös kopion kyläsuunnitelmasta. 
 

 

 

Tiedoistanne etukäteen kiittäen, 

Kymenlaakson Kylät ry 

 

 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
mailto:toimisto@kymenkylat.fi
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Historiallinen varuskuntamiljöö on ainutlaatuinen 

asuinpaikka! 
 

Kouvolan kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestävät 

asuntomessut Korian Pioneeripuistossa kesällä 2019. Messualueelle on 

tulossa runsaat 30 omakotitaloa sekä rakennuspaikkoja muutamalle kerros- 

tai rivitalokohteelle. Alueella on myös uudiskäyttöön soveltuvia 

entisöimiskohteita. Messualueen asemakaavan muutos on tullut vireille 

helmikuussa 2016 ja alueen tonttien markkinointi aloitetaan vuoden 

2016 aikana. 

 

Asuntomessuprojektin tavoitteena on vilkastuttaa 

Kouvolan seudun elinkeinoelämää, lisätä yleistä 

Kouvola-tietoisuutta sekä kasvattaa Kouvolan 

kiinnostavuutta asuin- ja työssäkäyntipaikkakuntana 

sekä vapaa-ajan ja matkailun kohteena. On aika 

herätellä ajatuksia siitä, miten teidän kylänne voisi 

hyötyä koko Kouvolan yhteisestä asuntomessu-

projektista!? www.kouvola.fi/asuntomessut 

 

 
 

Muistathan päivittää yhteystietosi! 
 

Puheenjohtaja vaihtuu, osoite muuttuu, vaihdetaan uusi sähköposti tai 

puhelinnumero. Tieto jää valitettavan usein tulematta meille saakka. 

Huolehdittehan oman yhdistyksenne ajan tasaiset tiedot niin kylien 

kotisivuille kuin myös KyKyn rekisteriin 

sähköpostitse toimisto@kymenkylat.fi tai 

soittamalla Elinalle p. 040 184 3576. 

 

Kiitos! 
 

 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
mailto:toimisto@kymenkylat.fi
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Kymenlaakson Maaseutufoorumi 
 

 

Aika: Tiistai 5.4.2016 klo 9-15 

Paikka: Kuusankoskitalo, Kymenlaaksonkatu 1, 45700 Kuusankoski 

 

Leader Sepra, Pohjois-Kymen Kasvu, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 

Kouvola Innovation, Kymenlaakson Kesäyliopisto, Kymenlaakson Kylät 

ry ja Kymenlaakson MTK järjestävät Kymenlaakson Maaseutufoorumin 

5.4.2016 Kuusankoskitalossa Kouvolassa. Kymenlaakson Maaseutu-

foorumi esittelee vuosittain tuoreita näkökulmia ajankohtaisiin maaseutuun 

liittyviin aiheisiin. Vuonna 2016 seminaarin teemana on Ruoan monet 

ulottuvuudet. 

 

Ruoka on meille kaikille välttämättömyys ja sen ympärillä käydään 

jatkuvasti keskustelua. Miksi ruoka maksaa niin paljon – onko tuottaja 

ahne vai vetääkö kauppa välistä? Korvaako halvalla tuotettu ulkomainen 

ruoka kotimaisen tuotannon? Mitä ja miten pitäisi syödä, jos haluaa elää 

terveellisesti? Voiko syömällä saada täydellisen vartalon ja ulkonäön? 

Miksi TV on täynnä kokkiohjelmia? Mihin katosivat perheen yhteiset 

ruokahetket? Korvaavatko heinäsirkat ja nyhtökaura pihvin paikan 

lautasella? Miten ruokitaan maailman nälkäiset? Onko lihantuotantoon 

olemassa eettisiä vaihtoehtoja? Maaseutufoorumissa sivutaan mm. näitä 

kysymyksiä ja saadaan vastauksia ainakin muutamiin niistä. 

 

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 31.3. mennessä 

osoitteessa www.pohjois-kymenkasvu.fi tai puhelimitse Kymenlaakson 

Kesäyliopisto/Marjatta Niskanen puh. 044 747 8501. Tilaisuus on 

maksuton ja kaikille avoin.  

 

Lisätietoja: Pohjois-Kymen Kasvu ry, toiminnanjohtaja Evita Reitti: 

s-posti evita.reitti@pohjois-kymenkasvu.fi tai puh. 040 586 1134 
 

 

 

         

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
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Kymenlaakson Kylät ry:n hallitus 2016 
 

KyKyn hallitus jatkaa tänä vuonna lähestulkoon samalla kokoonpanolla. 

Uutena tulokkaana hallituksessa on Susanna Arola, joka työskentelee 

Leader Pohjois-Kymen Kasvun talouspäällikkönä ja edustaa täten 

kokouksissamme Leader Kasvua. Sihteeriksi valittiin Elina Seppänen. 

 

Hallituksessa tapahtui myös varapuheenjohtajan vallan vaihto, kun 

tammikuisessa kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Tuomo Uutela 

Haminasta. Pitkäaikainen varapuheenjohtaja Jouko Yläjääski jatkaa 

työtään yhdistyksessä Jarmo Tähtisen varajäsenenä. 

 

Varapuheenjohtajan tervehdys 
 

Jokin aika sitten muutaman kyläaktiivin kanssa ynnäiltiin paljonko 

hankerahaa on saatu esim. Vehkajokivarren kyliin runsaan kymmenen 

vuoden aikana. Nopea laskutoimitus antoi tulokseksi yli 550000 euroa, 

huikea summa eikö vain. Kuntarahan osuus 15 prosentin mukaan on yli 

75000 euroa, onhan Haminan kaupunkikin satsannut kylissä viihtymiseen 

ihan mukavasti. Lisäksi kaupunki voi järjestää tilapäisrahoitusta jos 

hankkeen kassavarat eivät riitä hankintoihin. Tämähän on yleinen  

pulma, laskut täytyy maksaa ajallaan ja hanketuki saadaan usein vasta 

kuukausien päästä. 

Hankkeina on ollut mm. kylätalon rakentaminen, kylätalojen kunnostukset 

maalämpöineen, kodan ja laavun rakentaminen, ampumaradan 

kunnostaminen, vesistöjen kunnostukset ja ulkoilureitit. 

Innostankin kylien väkeä kehittämään UUSIA hankkeita, samanlaisiinhan 

ei tukea taida herua. 

Ja saatiinhan se uusi Suomen ennätys Kymenlaaksoon, ollaa myö aika 

hyvii. Nimittäin helmikuun sademäärässä. 

 

Hyvää kevättä toivottaen, 

 

Tuomo Uutela 

 
 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi


15 

 

 

 

Kymenlaakson Kylät ry / Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski 

toimisto@kymenkylat.fi / p. 040 184 3576/Elina Seppänen 

HALLITUS 2016 
 

 

 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

Puheenjohtaja Sami Porkka 

Saverontie 390 B, 45460 SAVERO 

0400 558 597 

sami.porkka@kymenkylat.fi 

 

Leena Borg 

Siikavantie 137B, 47710 JAALA 

050 4955 646 

borg.leena0@gmail.com 

Mia Ylä-Outinen 

Loviisantie 4 B 14, 47200 ELIMÄKI 

050 490 8157 

miaylaoutinen@gmail.com 

Tuomo Uutela (vpj) 

Ihamaanjärventie 164, 49660 PYHÄLTÖ 

040 091 0166 

tuomo.uutela@pp.inet.fi 

Heli Varjakoski 

Tapiolantie 4, 49860 KLAMILA 

050 084 4547 

helisvk@gmail.com 

Tarja Paavola 

Lossinrannantie 2 as 8, 49290 VASTILA 

050 301 5041 

tarjapaavola@suomi24.fi 

Timo Riihelä 

Riiheläntie 70B, 

49760 SUUR-MIEHIKKÄLÄ 

050 372 6085 

timoriihela@hotmail.com 

Jarmo Tähtinen 

Riutanpääntie 314, 47450 PERHENIEMI 

045 1109 082 

jarkke007@luukku.com 

Jouko Yläjääski 

Turkiantie 275, 49660 PYHÄLTÖ 

040 055 3316 

jouko.ylajaaski@pp.inet.fi 

Susanna Arola 

Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski 

040 590 5655 

susanna.arola@pohjois-kymenkasvu.fi 

Topi Seppälä 

Kukkurantie 9 as 3, 45360 VALKEALA 

044 299 3500 

topi.seppala@kouvola.fi 

Marja Sorvo 

Helsingintie 1 A,49460 HAMINA 

044 277 4414 

marja.sorvo@sepra.fi 

Heidi Hansen 

Helsingintie 1 A,49460 HAMINA 

044 277 4515 

heidi.kujala@sepra.fi 

Keijo Kouvonen 

Kalevantie 12 B, 45370 VALKEALA 

keijo.kouvonen@kymp.net 

Tuomo Frosti 

Kantokoskentie 606, 47850 VERLA 

045 3524736 

tuomo.frosti@pp.inet.fi 
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