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Vuoden 2013 kymenlaaksolainen kylä Verlanseutu 

 

 
Tämän tiedotteen Sopiva Kylä -, Kyläportaali –, ja Arjen Turva -hankkeiden osuutta on 

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

ry sekä yhdistyksen Sopiva Kylä –, Kyläportaali –, ja Arjen Turva -hankkeet. 

                



   

                                                            Enäjärvellä kesäkuun alussa 2013 

 

 

LÄMMINTÄ KESÄÄ ODOTELLESSA! 

 

Kymenlaakson Kylät ry on toiminut 15 vuotta. Vietimme synttäreitä jo 

maaliskuussa ja pienimuotoiset juhlat järjestettiin vuosikokouksen 

yhteydessä huhtikuussa. Alkuvuosista toiminta on muuttunut, ennen 

kaikkea laajentunut ja monipuolistunut.  Nytkin meillä on meneillään 

useita hankkeita yhdistyksen perustoiminnan lisäksi.  

 

Sopiva Kylä –hankkeet ovat loppusuoralla. Olemme käyneet läpi kylien 

palvelutarjontaa ja –tarpeita ja koettaneet miettiä toimintamalleja, joiden 

avulla jokin puuttuva palvelu voitaisiin hoitaa. Kyselyitä ja kartoituksia on 

tehty suunniteltua enemmän, kyliä on ollut toimenpiteissä mukana 

huomattavasti lukuisampia kuin uskalsimme etukäteen ajatellaakaan.  

Toimintamalleja sen sijaan on syntynyt vaatimattomasti. Asiat eivät ole 

edenneet suunnitelmien mukaan. Hankkeiden oma loppujulkaisu, jossa 

kuvataan tehtyjä kyselyitä ja laajan yhteistyöverkostomme kanssa 

toteutettuja toimenpiteitä, on jaossa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.   

 

Kyläportaali –hanke jatkuu vielä vajaan vuoden. Kylien kotisivujen 

tekeminen on edelleen mahdollista. Paketti sisältää runsaasti koulutusta ja 

opastusta. Kylien vertaistukiverkostoa ollaan rakentamassa.  

 

Olemme aloittaneet uudet Arjen Turva –hankkeet. Kehittämisyhdistys 

Sepra ry:n ja Pohjois-Kymen Kasvu ry:n rahoittamat ”Arjen tukea ja 

turvaa kotikylältä” –hankkeet alkavat tositoimiin heti kesän jälkeen. Nyt 

on meneillään suunnittelu ja yhteistyökumppaneiden kartoitus. Pääpaino 

hankkeissa on omaehtoisessa varautumisessa.  

 

Vuoden ensimmäisen kirjeen mukana lähetimme jäsenmaksupankkisiirrot. 

Moni on jo jäsenmaksunsa suorittanut, kiitos siitä. Muistattehan jäsenedut;  

MaaseutuPlus –lehden vuosikerta ja portaalihankkeeseen mukaan 

lähteville jäsenkylille palvelintila.  

 

 

 

 



   

Voimaa Vanhuuteen –yhteistyö ja kyläkulttuurikartan teko jatkuvat 

edelleen Kouvolassa.  Sote-järjestöjen ja kyläyhdistysten yhteistyönä 

lähdemme muutaman tilaisuuden VoimarinkiRoadShow –kesäkiertueelle. 

Tapaat meidät ainakin Sippolassa, Verlassa ja Ummeljoella. Haminan 

kylien yhteinen kyläkirjanen valmistuu Hamina-viikolle. Kaikesta tästä ja 

paljon muustakin taas asiaa lisää kyläkirjeen sivuilla.  

 

Näillä näkymin pidän lomaa ja vapaita pääsääntöisesti koko heinäkuun 

muutamaa tapahtumaa lukuunottamatta.  

 

 

Mukavaa kesää!  

 

 

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) 

 

 

KERTAUSTA; Menitkö jo sekaisin tuosta yhteystietojen määrästä?  

 

Puhelimia on edelleen monta yhdistystyön ja eri hankkeiden laskutusten 

takia. Minulle saa soittaa mihin numeroon tahansa.  

Meille tulee pikkuhiljaa käyttöön uudet sähköpostisoitteet muotoa 

etunimi.sukunimi@kymenkylat.fi. Pp.inet -sähköpostini toimii myös.  

Yhdistyksemme kotisivut ovat uudistuneet. Osoite on entinen eli 

www.kymenlaaksonkylat.fi ja uusi portaali taas löytyy osoitteesta 

www.kymenkylat.fi  

 

    

    Kyläkirjeen 2/2013 valokuvat Sirpa Vähäuski 

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


   

 

Arjen tukea ja turvaa kotikylältä –hankkeet 

 

voivat tarjota kylällenne mm.  

 

- opastusta ja neuvontaa turvallisuusasioissa 

- turvallisuuskävelyn järjestämisen 

- kylän turvallisuussuunnitelman laatimisen 

- kylätalon, seurantalon pelastussuunnitelman opastuksen 

 

Hankkeissa perustamme naapuriapurinkejä ja nimeämme kyliin 

turvallisuusyhteyshenkilöitä. Hankkeiden ideana on vahvistaa 

omaehtoista varautumista poikkeustilanteen varalta.  Olemme yhteisesti 

sopineet, mitä tehdään ja kuka tekee, ennen kuin viranomaisapu saapuu 

paikalle.  

 

Hankkeet joustavat teidän toiveidenne mukaan. Eli minkä tai mitkä 

toimenpiteet te katsotte tarpeellisiksi omalle kyläalueellenne. Järjestämme 

kyläiltoja toivotuista aiheista, joita voivat olla mm. tapahtumien 

lupamenettelyt, liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat, kylä- tai seurantalon 

varustaminen kylän kriisikeskukseksi jne.  

 

Syksylle olemme suunnitelleet yhdistystoimijoille erityisesti räätälöidyn 

Mielenterveyden Ensiapu Ykkösen järjestämistä. Kurssilla aiheena ovat 

mm. ihmisen kohtaaminen kriisitilanteessa. Tätä kurssitusta suuntaamme 

etenkin kylän turvallisuusyhteyshenkilöksi haluaville. Opastusten ja 

neuvonnan aiheena voivat olla myös kodin turvallisuus tai hätäensiapu.  

 

Hankkeiden toimijana me tiedotamme ja järjestämme puitteita 

tilaisuuksille. Asiantuntijoiksi ja opastajiksi saamme laajan 

yhteistyöverkoston mm. pelastuslaitoksen, Vpk:t, Kaakkois-Suomen 

Pelastusalan Liitto Kaspelin, Vapepan, SPR:n, Mielenterveysseurat ja 

muita sote-järjestöjä jne.  

 

Hankkeissa käsittelemme ihmisten arjen turvallisuutta laaja-alaisesti. 

Tavoitteena on, että kaikenikäisistä haja-asutusalueilla, maaseudulla, 

kylissä, kotona asuminen tuntuu turvalliselta. Ja jos ei tunnu, niin mitä 

voimme asialle tehdä.  

 



   

 

Järjestämme kaksi toiminnallista tapahtumapäivää (5.10. Haminassa ja 

19.10. Kouvolan seudulla) yhdessä Maatilojen turvallisuushankkeen 

kanssa. Hanketta vetää Osuuskunta Liito ja hankkeen toimenpiteet 

painottuvat maatilojen työturvallisuuteen.  

 

Paljon on siis tulossa ja tapahtumassa. Seuraa ilmoittelua. Miettikääpä jo 

nyt kesän aikana siellä kylillä, mitkä toimenpiteet teitä kiinnostaisivat. 

Lähdetään elokuusta lähtien yhdessä parantamaan kymenlaaksolaista arjen 

turvallisuutta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paikalliset VPK:t ovat tuttu näky monissa kylätapahtumissa. 

Kuva Enäjärveltä helmikuulta 2012, kun Kaipaisten VPK esitteli kalustoa  

ja opasti tapahtumaan osallistuneita. 

 

 

 

Käytännön vinkki numero 1.  

 

Palvelusta www.112.fi voit tulostaa kiinteistösi paikkakoordinaatit. Laita 

ne näkyvälle paikalle. Koordinaatit ohjaavat auttajat varmasti perille.  

Tähän tulemme kannustamaan myös hankkeen tilaisuuksissa.  

http://www.112.fi/


   

www.kymenkylat.fi  – portti Kymenlaakson kyliin 

Kymenlaakson Kyläportaali – portti kyliin -hankkeessa on ollut 

tapahtumarikas kevät. Tähän mennessä 13 kylää on edistynyt omissa 

kotisivuprojekteissaan erinomaisesti. Kevään aikana kotisivunsa 

esittelykuntoon ovat saaneet muun muassa Virojoki, Verla, Siikava, Suur-

Miehikkälä ja viimeisimpänä Pyhältö. Muutkin kylät ovat edistyneet 

valtavasti kevään aikana ja tulevat julkaisemaan omia kotisivujaan kesän 

alussa. 

Kylien kotisivujen luomista edistävä ja kylien ulkoista viestintää kehittävä 

hanke kestää vielä vajaan vuoden verran. Tämä ei suinkaan tarkoita etteikö 

hankkeeseen vielä ehtisi mukaan, mutta päätös siitä on tehtävä pikaisesti. 

Syksyllä hankkeen alkuvaiheista mukana olleille kylille järjestetään 

tietotekniikan opastustilaisuuksia, joiden tavoitteena on synnyttää kyläille 

toimivia tietotekniikan vertaistukirinkejä. Jotta Teidänkin kylänne 

asukkaat saisivat osansa hankkeen hyödyistä, on siis toimittava nopeasti. 

Lisätietoja hankkeesta ja osallistumismaksuista löydätte osoitteesta 

www.kymenkylat.fi/hanketiedot/ 

Kylän kotisivut ovat enemmänkin kuin pelkkä julkisivu verkossa. Se 

toimii kylän tiedotuskanavana niin asukkaille kuin ulkopuolisille 

henkilöille. Ulkopuolisista muodostuu hyvin laaja ihmisjoukko, sillä se 

käsittää muun muassa matkailijat ja kesäasukkaat. Jotta kotisivuja voisi 

käyttää tehokkaasti esimerkiksi tiedotukseen, pitää kotisivujen olla 

helposti päivitettävissä ja helposti omaksuttavissa. Tähän tarpeeseen 

Kyläportaali voi vastata helppokäyttöisellä sisällönhallintajärjestelmällä, 

jonka avulla kotisivuja voi ylläpitää ilman aiempaa kokemusta 

internetsivuista. 

Kyläportaalin pääsivustolla osoitteessa www.kymenkylat.fi Teitä palvelee 

maakunnallinen tapahtumakalenteri. Tapahtumakalenteriin ilmestyy niin 

hankkeeseen osallistuvien kylien omia tapahtumia kuin maakunnallisesti 

merkittäviä tilaisuuksia. Mikäli Teidän kylällä järjestetään tulevana kesänä 

mielenkiintoisia tapahtumia aina kesätoreista lavatansseihin, muistakaa 

silloin käydä ilmoittamassa kyseiset tapahtumat osoitteessa 

www.kymenkylat.fi. 

 

 

http://www.kymenkylat.fi/
http://www.kymenkylat.fi/
http://www.kymenkylat.fi/


   

 

Kouvolan kyläkulttuurikartan työ etenee! 

 

Tarkoituksena on tehdä kyläalueita, niiden historiaa ja kulttuuria tutuksi ja 

saada ihmiset liikkumaan kyliä ristiin rastiin.  

 

Kyläkulttuurikarttaan ovat lähteneet mukaan Tuohikotti, Verla, Valkealan 

kirkonkylä, Sippola, Utti, Ummeljoki, Soinitty ja Liikkala-Ruotila. 

Mukaan pääsee vielä! 

 

Karttasovelluksessa teemme yhteistyötä Storia-hankkeen kanssa. 

 

Storia - Sotilashistoria alueellisena vetovoimana 

 

Helsingin Yliopiston Palmenian Storia-hanke tuotteistaa matkailukäyttöön 

Kouvolan Seudun sotilashistorialliset kohteet. Olemme kyläkulttuurikartan 

asiassa yhdistäneet voimamme. Tarkoituksena on luoda monitasoinen 

nettikartta, josta voi poimia itseään kiinnostavia kohteita niin 

sotilashistoriasta, kylien historiasta kuin kylien nykypäivästäkin.  

 

Lisätietoja Storiasta Koulutuspäällikkö Kaisu Tapiovaara,  

     puh. 050 316 0548  

   kaisu.tapiovaara@helsinki.fi   

   

 
 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kaisu.tapiovaara@helsinki.fi


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vielä näyttää autiolta, mutta pian se taas alkaa – kesäteatteriaika. Kuvassa Valkealan kesäteatteri. 

 

 

LAUTEILTA TUULEE – 

Harrastajateattereiden tarjontaa Kymenlaaksossa 2013 

 

Ruukinmyllyn kesäteatteri 

NUORI MYLLÄRI 

Strömforsin Ruukissa (Ruukintie 15, Ruotsinpyhtää) 

Esitykset ajalla 15.6. – 7.7.2013 

Tiedustelut 050 3012563 

http://www.ruukinmylly.fi/kesateatteri 

 

Neuvo-teatteri 

KIRKKOVÄÄRTIN KOLMAS KORTTI 

Haminan Lauvanniemessä 

Esitykset ajalla 23.6. – 21.7.2013 

http://www.neuvo-teatteri.net 

https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.ruukinmylly.fi/kesateatteri&urlHash=-2.520034340183668E-221
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.neuvo-teatteri.net&urlHash=7.278930485566648E247


   

 

 

Iitin harrastajateatteri 

ME TULEMME TAAS 

Iitin Kirkonkylän kesäteatterilla (Museotie 10, Iitti) 

Esitykset ajalla 26.6. – 19.7.2013 

Tiedustelut 0400 998623 

http://www.iitinharrastajateatteri.fi 

 

Karhulan Työväennäyttämö 

ALBATROSSI JA HEISKANEN 

Kyminlinnan kesäteatteri (Sutelantie 84, Kotka) 

Esitykset ajalla 28.6. – 10.8.2013 

Tiedustelut 0400 759142 

http://www.kyminlinnankesateatteri.fi 

 

Korvenkylän kesäteatteri 

HEINÄHATTU, VILTTITOSSU JA PAMELA-TÄTI  

Korventie 716, Muhniemi 

Esitykset ajalla 28.6. – 25.7.2013 

http://www.korvenkylankesateatteri.fi 

 

Jaalan Nuorisoseuran kesäteatteri 

MÄELTÄ NÄKYY TOINEN MÄKI 

Liikasenmäki (Jaalantie 75, Jaala) 

Esitykset ajalla 30.6. – 28.7.2013 

Tiedustelut 045 1079606 

http://www.jaalankesateatteri.fi 

 

Haminan teatteri 

KULKURIN VALSSI 

Haminan kesäteatteri (Turun Bastion) 

Esitykset ajalla 5.7. – 11.8.2013 

Tiedustelut (05) 3445200 

http://www.haminanteatteri.fi 

 

 

 

 

https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.iitinharrastajateatteri.fi&urlHash=1.6770857490352963E-90
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.kyminlinnankesateatteri.fi&urlHash=1.8268842105820106E251
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.korvenkylankesateatteri.fi&urlHash=-2.9310207544936437E215
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.jaalankesateatteri.fi&urlHash=-2.466676202057966E-278
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.haminanteatteri.fi&urlHash=2.48324684420739E11


   

 

Tirvan Nuorisoseura 

TIRVAN IITA – Tirvalaisia tarinoita 

Tirvan Lavan ulkokatsomossa (Pasintie 210, Tirva) 

Esitykset ajalla 6.7. – 6.8.2013 

Tiedustelut 044 3494277 

http://www.tirva.fi 

 

Toimintavoima Oy 

SOTTA PYTTYNEN 
Tykkimäen huvipuisto / Mukkelis Makkelis (Kanuunakuja 2, Kouvola) 

Esitykset ajalla 15.7. – 21.7.2013 joka päivä klo 16  

http://www.toimintavoima.fi 

 

Valkealan Kesäteatteri 

ELMO 
Hirsmäen museoalue (Museokuja 2, Valkeala) 

Esitykset ajalla 19.7. – 11.8.2013 

Tiedustelut 040 5032242 

http://www.valkealankirkonkylannuorisoseura.net 

 

Mikä?teatteri 

YKSIÖÖN EN ÄITEE OTA 
Kaunisnurmen museokortteli / Nygrenin talon pihapiiri 

Esitykset alkaen 7.8.2013 

http://www.mikateatteri.net 

 

Jokiteatteri 

MAAILMANLOPUN SIRKUS 
Koivusaari, Myllykoski 

Esitykset alkaen 15.8.2013 

 

Pyhtään harrastajateatteri 

OLENKO MINÄ TULLUT HAAREMIIN? 
Svedebo (Purolantie 392) 

Esitykset ajalla 18.8. – 15.9.2013 

Tiedustelut 040 723 3865 

http://www.pyhtaa.fi 

https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.tirva.fi&urlHash=6.013318394940424E281
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.toimintavoima.fi&urlHash=2.6400009146516177E97
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.valkealankirkonkylannuorisoseura.net&urlHash=-4.501965877325225E67
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.mikateatteri.net&urlHash=3.8461692318457326E180
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.pyhtaa.fi&urlHash=-5.97859276622339E-287


   

 

 

Anjalankosken teatteri 

http://www.anjalankoskenteatteri.fi  

 

Kuusankosken Teatteri 

http://www.kuusankoskenteatteri.fi 

 

Uusi Teatteri Utti 

http://www.kuivalannuorisoseura.fi/uusiteatteriutti 

 

Wirtakiven kesäkahvilalla (Brejlinintie 8, Voikkaa) 

* LÖYLYN LYÖMÄT 

Esiintyjinä Kuusankosken Teatterin Senioriteatteri Koskirentukat 

Esitykset viikolla 23 

http://www.kuusankoskenteatteri.fi 

 

* SEITSEMÄN VELJESTÄ 

Lapsiesiintyjät Lotta Savolaisen ohjauksessa 

Esitykset viikolla 32 

http://www.toimintavoima.fi 

 

JÄTTÖMAA – Poikkitaiteellinen kulttuurifestivaali 

Kouvolassa 19. – 21.7.2013 

http://www.wastelandfest.net 

 

LAUTEILTA TUULEE –VIHKONEN ON ILMESTYNYT JA MYÖS 

MEILLÄ JAOSSA TAPAHTUMISSA JA TILAISUUKSISSA.  

 

POIMI RUNSAASTA TARJONNASTA OMASI. 

TERVEMENOA TEATTERIIN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.anjalankoskenteatteri.fi&urlHash=-1.9303128775645734E-46
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.kuusankoskenteatteri.fi&urlHash=-8.075201701282521E-130
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.kuivalannuorisoseura.fi/uusiteatteriutti&urlHash=-7.971812426261782E-228
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.kuusankoskenteatteri.fi&urlHash=-8.075201701282521E-130
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.toimintavoima.fi&urlHash=2.6400009146516177E97
https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=vahasi-g&url=http://www.wastelandfest.net&urlHash=2.8511778395038994E68


   

Apuja peruskylätoimintaan, meiltä. 

 

Kymenlaakson Kylät ry auttaa ja opastaa 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.  

 

Järjestämme erityyppisiä koulutuksia, jos niille vain riittää kysyntää. 

Viime aikoina esiin on noussut muutamia tarpeita taloushallintoon 

liittyvästä koulutuksesta. Ehdottakaa muita koulutusiltojen aiheita.  

 

 

SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY:N 

VALTAKUNNALLINEN HANKE - KYLIEN  BISNESKEISSIT 

TIEDOTTAA 

 

Kylien liiketoimintaopas on ilmestynyt. Siinä viitataan kyliin, joissa 

jokaisessa on esimerkillisellä tavalla ratkaistu joku kylätalouden haaste. 

Opasta on jaossa Kymenlaakson Kylät ry:n tilaisuuksissa.  

 

Hankkeen seudulliset tilaisuudet jatkuvat. Mahdollisesti syksyllä myös 

Kymenlaaksossa. Seuraa ilmoittelua.  

 

Juha Kuisma tarjoaa kylille mahdollisuutta kutsua hänet pitämään kylään 

iltatilaisuutta aiheena kylätalon käytön tehostaminen, kyläyhdistyksen 

ja tuulivoimayhtiön ns. kylänkehittämisrahasopimus ja kylän 

liiketoiminta-analyysi. Jos kiinnostuitte, niin ottakaa yhteyttä, 

yhteystiedot alla. Kymenlaakson Kylät ry voisi järjestää syksyllä yhden 

teemapäivän tuosta kylätalon käytön tehostamisesta. Olisiko kiinnostusta? 

 

Varhaiskasvatuskeskus? Etelä-Pohjanmaalla koulun lakkautus vältettiin, 

kun koululle jäi 1. ja 2. luokkien opetus ja vapautuviin tiloihin tuotiin 

päiväkoti sekä eskariluokka. Tähän aiheeseen on perehtynyt myös 

professori Eira Korpinen.  

 

Kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma 

045 8847884 

juha.kuisma@kylatoiminta.fi  

mailto:juha.kuisma@kylatoiminta.fi


   

 

Suomen Kylätoiminta ry:n Kyläapu-hanke toimii Uudellamaalla 

Raaseporin alueella, mutta saatavien kokemuksien pohjalta 

kyläavustajatoiminta laajennetaan myöhemmin valtakunnalliseksi. Nyt 

tarjotaan kylille mahdollisuutta työllistämisen tietopaketista.  

Kuinka kyläyhdistys voi palkata pitkäaikaistyöttömän kyläavustajaksi? 

Tehtäviä voivat olla mm. lumenluonti, pihatyöt, pienet kiinteistön 

kunnostustyöt, asiointi, pienimuotoiset kuljetuspalvelut, siivoaminen, 

puiden pilkkominen jne.  

Yhdistys voi osoittaa kyläavustajalle yleisiä tehtäviä, kuten kylätalon 

ylläpito, kylän uimarannasta huolehtiminen, muut yhteiset alueet, 

maisemanhoito, kierrätystoiminta, ystäväpalvelu, asiakkaan 

ulkoiluttaminen ja kylän yhdistystoiminta. Avustajalla on yksilöllinen 

toimenkuva, joka määräytyy kyläavustajan ominaisuuksien ja paikallisten 

tarpeiden mukaan.  

Kymenlaaksossa kokeilemisen arvoiselta tuntuisi vaihtoehto, jossa 

kyläavustajan tukikohta on kylä- tai seurantalo, jonka ylläpitotehtävät 

kuuluvat kyläavustajan toimenkuvaan. Lisätyötä etsitään kylän talouksista, 

joissa kyläavustaja tekee erilaisia koti- ja pihatöitä. Hanke tukee mainiosti 

iäkkäämmän väen kotona asumisen mahdollisuuksia.  

Kyläapu-hanke auttaa sopivan henkilön löytämisessä, työtehtävistä 

sopimisessa, palkanmaksussa ja muussa byrokratiassa. Työllistävä 

yhdistys maksaa kuukausittain saamastaan palvelusta pienen korvauksen. 

Ota yhteyttä joko Juhaniin tai kyläasiamies Sirpaan. Järjestetään teille 

aiheesta kyläilta! 

 

    Lisätietoja 
     

    Juhani Nenonen 

    projektipäällikkö 

    Kyläapu-hanke 

    045 111 52 22 

    juhani.nenonen@kylatoiminta.fi  

    www.kylatoiminta.fi  

 

 

mailto:juhani.nenonen@kylatoiminta.fi
http://www.kylatoiminta.fi/


   

Vastaavaa palvelua muualtakin! 

 

Kymenlaaksossa Työttömien yhdistyksillä on tarjolla samanlaista palvelua 

kuin Kyläapu-hankkeessa. Kysy halutessasi lisää Etelä-Kymen työttömät 

ry tai Kouvolan seudun työttömät ry. 
 

      

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.  

 

 

     

    Lisätietoja Mirjalta   

    p.020 6156435   

    mirja.michelsson@kouvola.fi  

 

 

 

 

 

 

Hamina kylien kertomana -kirjanen valmistuu  

 

 

Kylät ottavat kirjasta myyntiin  

(painatuskulujen hinnalla) eli  

sitä on kaupan pikkurahalla 

kesän tapahtumissa.  

 

Kirjanen on esillä  

Hamina-viikon (vk 24)  

tapahtumissa.  

Seuraavalla sivulla  

esiteltävässä Husulan kotiseutujuhlassa 

kirjasta on myös myynnissä. 

 

mailto:mirja.michelsson@kouvola.fi


   

 
      

 

 

Vehkalahden kotiseutumuseolla  

Husulan ja lähialueiden kotiseutujuhla 

lauantaina 15.6.2013 klo 12 alkaen 

Ohjelma 

”Ota löysin rantein” – Pentti Hannula ja Ilpo Ristola 
Tervetuloa, Taina Vihra 

Kansantanssia, Summan Ponnistus ry 
Juhlapuhe, Erkki Aho 
Husulan Mieslaulajat 

  Hamina Kylien Kertomana, kyläasiamies Sirpa Vähäuski 
Kansalaisopiston Draamaryhmä esittää 

Lapsikuoro Kirviset 
”Kulkurin valssi” – Pentti Hannula ja Ilpo Ristola 

 
Juontajana Pentti Hannula 

Juhla kestää noin puolitoista tuntia. 
 

Museoalueella tapahtuu kaiken päivää klo 10 – 16.  
Museo avoinna, vapaa pääsy, opastusta tarjolla klo 11, klo 14 ja klo 15.  
Pellava- ja Villa-työpajat.  Pihaleikkejä.  
Lottaperinneyhdistyksen korvikkeen maistatusta.  
Raudanvalmistusta, Seppo Kallio. 
Kahvio avoinna 
 
 

Tilaisuus on yksi Hamina-viikon tapahtumista ja sen järjestävät yhteistyössä 
Haminan kaupunki/museotoimi ja paikalliset toimijat.  

 

 

 



   

 

PIKKUKYLIEN PIKKUMARKKINAT 28-29.06.2013 

MIEHIKKÄLÄSSÄ 
 

Ilmoittautumiset seminaariin ja markkinoille ovat alkaneet osoitteessa 

www.pkpm.suntuubi.com 

 

Viime kesänä ensimmäistä kertaa järjestetyt Pikkukylien Pikkumarkkinat 

Suur-Miehikkälän Seurantalon alueella olivat huikea menestystarina. 

Nyt tapahtuma järjestetään kaksipäiväisenä seminaari- ja 

markkinatapahtumana, jonka aloittaa Maaseudun elävämpi tulevaisuus- 

seminaari perjantaina 28.6.2013 klo 9-15.30. Varsinaiset maaseudun 

mahdollisuuksia esittelevät markkinat ovat lauantaina 29.6.2012 klo 10 -

15. Markkinoille odotetaan yli 2000 vierasta. 

 

Markkinatapahtuman tavoite on maaseudun ja sen yrittäjyyden, 

yhteistoiminnan ja elinvoiman sekä paikallisten tuotteiden esille tuonti ja 

markkinointi. Sosiaalisesti tapahtuma on tärkeä paikkakuntalaisten, 

kesäasukkaiden ja lähiseutujen ihmisten tapaamisten ja tutustumisten 

mahdollistaja.  

 

Maaseudulla eletään jatkuvaa muutoksen aikaa ja tulevaisuus on 

epävarmaa.  Siksi on tärkeää yhdessä pohtia miten voimme vahvistaa 

positiivista mielikuvaa maaseudun vahvuuksista ja palveluista sekä luoda 

uusia kehitysnäkymiä maaseudun ja sen yrittäjyyden kysyntään 

tulevaisuudessa. 

 

Perjantain 28.6.2013 Maaseudun elävämpi tulevaisuus- seminaarin 
teemoina ovat maaseutuyrittäjyyden kehitysnäkymät, maaseutualueiden 

rakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet sekä maaseutualueiden 

merkityksen tarkastelu kaupungistumisen vastapainona. Seminaarin 

alustajat ovat alueellisia ja valtakunnallisia vaikuttajia.  

 

Pikkukylien Pikkumarkkinat -tapahtuman toteutuksessa on piirteitä 

markkinoista, messuista, maatalousnäyttelyistä ja kylätoreista.  Lauantain 

markkina-tapahtumassa esittäytyvät maaseudun moninainen yrittäjyys ja 

tuotteet, asumisen mahdollisuudet, harrastukset ja palvelut. Markkinoilla 

tuotteitaan ja palveluitaan esittelevät ja myyvät erityisesti Miehikkälän 

kunnan yrittäjät, yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Tuotteiden 

http://www.pkpm.suntuubi.com/


   

monipuolisen tarjonnan takaavat lähialueilta tulevien yrittäjien 

tuotevalikoimat.  Tänä vuonna markkinat ovat myös kansainväliset, kun 

esillä on ainakin liettualaisen pellavatuoteyrittäjän vaatemallistoa. 

 

Markkinoilla erityisen huomion saavat lapset, joille on suunnattu 

monenlaista tarjontaa. Eläinpiha ja koneet kiinnostavat niin lapsia kuin 

aikuisiakin. Myynnissä on muun muassa paikallista kädentaitoa useista eri 

materiaaleista. Myyntipöydistä löytyy myös hapanvelliä, mansikoita, uusia 

perunoita, vihanneksia, makeita ja suolaisia kotileivonnaisia, lihaa, kalaa, 

hunajaa tai vaikkapa tuulimylly kotiin vietäviksi. 

 

Tapahtuma huipentuu illalla Purhon lavalla pidettäviin 

markkinatansseihin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suur-Miehikkälän seurantalo toimii tapahtumanäyttämönä.  

Kuva keväältä 2012, kun puuhattiin Miehikkälän osuutta kyläkirjaseen.  

 

 

 

Tule seminaariin ja markkinoille. Myökin ollaan siellä!



   

VoimarinkiRoadShow. Mikä se on? 

 

Voimarinki on erilaisten sote- ym. järjestöjen vapaaehtoinen 

yhteistyörinki, johon myös Kymenlaakson Kylät ry kuuluu. Olemme 

hakeneet kylätoimijoille ja sote-järjestöille yhteistyötapoja.  Ja tästähän se 

alkaa.  

 

Lähdemme muutaman henkilön tehopartioin muutamiin Kouvolan seudun 

kesätapahtumiin esittäytymään, kertomaan toiminnastamme ja kyselemään 

kyliltä niiden kuulumisista. Saadaanko kylille uutta tekemistä ja toimintaa 

yhteistyössä sote-järjestöjen kanssa? Saadaanko sote-järjestöihin uusia 

toimijoita? Ovet ovat avoinna uusille tuulille.  

 

Tapaat meidät ainakin 28.6. Sippolan toritapahtumassa, 6.7. Verla laulaa ja 

soi –tapahtumassa ja 15.8. Ummeljoen lentokenttätapahtumassa. 

Mahdollisesti olemme jollain lailla mukana Vironomaiset Manskilla –

tapahtumassa 14.8. sekä Kymijoki-päivän hulinoissa 3.8.  
 

 
 
 
 
 
 

     Tule kesätapahtumiin 

     tapaamaan meitä ja 

     juttelemaan mukavia! 
  

 
 
 
 
 

 

 

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. 

 



   

VIELÄ KERRAN! 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 

 

Vuoden 2013 kymenlaaksolainen kylä Verla 

 

Verlan Seutu muodostuu useasta kyläalueesta, jotka toimivat tiiviisti 

yhdessä. Kouvolassa, entisten Valkealan ja Jaalan kahtia jakama kyläalue 

voi tuntua talviaikaan hiljaiselta, sillä vakituisia asukkaita on n. 50. 

Toiminta on silti vilkasta jo silloin ja kesäisin kylällä tapahtuu todella 

paljon ja monenlaista. Pohjois-Kymen Kasvu ry:n rahoittamalla hankkeella 

kunnostettiin Seurantalo. Se on keskeinen paikka kylän monipuoliselle 

toiminnalle. Kylällä järjestetään ruokakursseja, askarteluiltoja, 

jumppakerhoja ja katsellaan vanhoja elokuvia. Kesäaikaiset tapahtumat 

ovat näyttäviä mm. Verlan aika elokuun alussa. Vuosittain järjestettävä 

Verla-päivä heinäkuussa kokoaa yhteen kyläläiset, kesäasukkaat ja muut 

vierailijat.  Kylätoimintaan ammennetaan sisältöä Verlan tehdasalueesta, 

joka on Unescon maailmanperintökohde. Kyläyhdistys on toiminut kylän 

muut toimijat kokoavana voimana kohta kaksikymmentä vuotta. Vapaa-

ajan asukkaiden osallistuminen toimintaan on erittäin runsasta. Verlan 

Seutu pitää kyläsuunnitelman ajan tasalla ja tiedotus on erittäin hyvää ja 

monipuolista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Vuoden 2013 kymenlaaksolainen maaseututoimija Esa Vigrén 

 

Agrologi Esa Vigrén on maaseutuyrittäjä Kouvolan Valkealan 

Haukjärveltä. Esa Vigrén on toiminut sekä Pohjois-Kymen Kasvu ry:n 

hallituksessa että Valkealan Kylät ry:n puheenjohtajana. Esa Vigrenillä oli 

alusta alkaen keskeinen rooli, kun Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitua 

perustettiin. Hänet valittiin Kyläkuidun hallituksen puheenjohtajaksi. 

Tässä tehtävässä hän on heittänyt itsensä täysillä likoon valokuituasian 

puolesta. Hän on aktiivisesti mukana myös vesihuolto-osuuskunnassa sekä 

toimii tieisännöitsijänä. 

 

 

Vuoden 2013 kymenlaaksolainen kylätoiminnan tiennäyttäjä Veini 

Toikka 

 

Veini Toikka on kylätoiminnan peruspuurtaja Haminan Myllykylästä. Hän 

on ollut aktiivisesti mukana monin tavoin Myllykylän Seurantalon 

Tahtilan kunnostustyössä ja nyttemmin ylläpidossa, samoin Vehkjärven 

vesistöalueiden useissa kunnostushankkeissa. Veini Toikka on osaava 

hankerahoitusten käyttäjä, joka lisäksi kannustaa muita toimijoita samaan. 

Hän on mm. Sepran ympäristöteemaryhmän jäsen.  Tekeillä olevan 

Haminan kyläkirjasen eteneminen ja kyläalueiden laaja mukaan saaminen 

on ollut pitkälti Veini Toikan ansiota.  

 

 

 

 

 

Maakunnalliset valinnat on lähetetty  

valtakunnan kilpailuun Suomen  

Kylätoiminta ry:hyn. Valtakunnalliset  

valinnat tulevat julki syyskuussa  

Lokaali-tapahtumassa, joka tänä  

vuonna järjestetään Kanta-Hämeessä  

Tammelassa.  

 

 

 



   

 

 

   KESÄTORI,    

    MARKKINAT,   

    KYLÄJUHLAT! 

      

   

 

 

 

 

Ilmoita kyläsi tapahtuma maakunnallisen kyläportaalin 

tapahtumakalenterissa. Käy katsomassa osoitteessa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kymenlaakson Kylät ry 

Maakunnallista kylätoimintaa vuodesta 1998 



   

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 

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@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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Pään painan ruohikolle 

ja oion jalkojain. 

En jaksa pohdiskella, 

mä tahdon olla vain. 

 Sen viisaammat voi tehdä, 

mä päivän kultaan jään. 

Mä tunnen kaikki tuoksut 

ja luonnon loiston nään. 

 Voi leikitellä mielikseen, 

voi ottaa jättää paikoilleen 

tai olla niin kuin luonnostaan 

ja maata vaan. 

 Mä peikko siihen uskoon jään, 

on maailmaa tää minkä nyt mä nään. 

- Tove Jansson - 

LYSTIKÄSTÄ KESÄÄ KAIKILLE! 


