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Puheenjohtajan tervehdys 

 

Raha ja etenkin sen puute on jokusen kerran tullut esiin 

allekirjoittaneenkin tähän kirjeeseen kirjoittamissa teksteissä. Rahoitus ja 

sen lyhytjänteisyys on perinteisesti tuonut omat haasteensa KyKyn 

toimintaan. Jotta tilanne olisi paremmin ymmärrettävissä, avaan hieman 

sitä mistä varat yhdistyksemme toimintaan tulevat. 

 

Perusrahoitus tulee valtionavusta, joka myönnetään valtakunnalliselle 

järjestölle (Suomen Kylätoiminta ry) ja tämä edelleen jakaa sitä 

maakuntiin. Tälle vuodelle tuo summa on n. 29 500 euroa. Tätä rahaa 

voidaan käyttää suhteellisen vapaasti kaikkeen kylätoimintaan liittyvään 

toimintaan. Sillä mm. maksetaan erilaisiin tilaisuuksiin osallistumiset, 

www-palvelut, toimistovuokrat jne. Työpalkkoihin tuosta summasta riittää 

noin yhden päivän verran viikossa. 

 

Valtionavun lopullinen summa päätetään vuosittain valtion 

budjettikäsittelyssä joka on yleensä pitkällä joulukuussa. Muutaman 

vuoden on oltu jo tilanteessa, että vaikka KyKyn vuosikokousta on 

venytetty sääntöjen puitteissa mahdollisimman myöhään, ei oman 

budjettimme laadinnalle ole kovin varmoja perusteita. Ja koska budjetti 

perustuu epävarmuuteen, ei toimintasuunnitelmakaan ole sen 

varmemmalla pohjalla. 

 

Viime vuosina pääosa rahoituksesta ja työpalkoista on tullut erilaisista 

hankkeista. Tähän asti toteutetut hankkeet ovat olleet pääosin Leader-

rahoitteisia, mutta mm. hankekauden aiheuttaman katkoksen sekä muiden 

maakuntien esimerkin myötä hankkeita on haettu muualtakin. Esimerkiksi 

tällä hetkellä käynnissä oleva Kylähelppi-hanke on Kaakkois-Suomen TE-

toimiston rahoittama. Myös RAY:n suuntaan on hakemuksia lähetetty, ja 

näilläkin rahoitettua toimintaa yhdistyksellämme tällä hetkellä on. 

Hankkeet ovat yleensä pari-kolmevuotisia, eli niiden osalta tieto on 

hieman pidempää kuin valtionavusta, mutta rahan käyttökohteet 

tarkemmin määriteltyjä hankesuunnitelman mukaan. 
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Pieni mutta merkittävä osa rahavirtaamme on jäsenmaksut. Periaatteessa 

ne ovat kaikkein vapaimmin käytettävissä olevia varoja. Käytännössä 

jäsenmaksut ovat olleet elintärkeä osa hankkeita; niillä on kustannettu 

näiden omarahoitusosuus. Kaikki muut rahamme kun ovat julkisista 

tahoista peräisin eikä siten omarahoitukseen käytettävissä. 

 

Pääpiirteissään Kykyn rahoitus koostuu siis edellä mainituista palasista. 

Palasten kesto on varsin lyhyt ja niiden koko valitettavan myöhään 

tiedossa. Niinpä tulevaisuudessakin tulemme varmaan valittelemaan 

rahoituksen niukkuutta ja epävarmuutta. Mutta tähän asti on palasista saatu 

valmis kuva kasatuksi ja luottamus on vahva että tulevaisuudessakin on 

näin. 

 

Hieman valittelevasta kirjoituksesta huolimatta, hyvää ja toiminnallista 

kesää kaikille! 

 

 

  

   

 

Terveisin, 

 pj Sami Porkka 
 

 

Jäsenyydestä 

 

Kymenlaakson Kylät ry:n jäsenenä tuet maakunnallista kylätoimintatyötä 

ja olet osana mahdollistamassa toimintaa, josta tässäkin kyläkirjeessä 

tiedotetaan. Kymenlaakson Kylät ry:n jäseneksi voi liittyä helposti 

verkkosivujemme kautta täyttämällä tulostettavan tai sähköisen 

jäsenlomakkeen: www.kymenlaaksonkylat.fi/jasenlomakkeet 

 

Postitamme tämän kyläkirjeen mukana jäsenmaksulaskut niille, joilta 

alkuvuoden lasku oli jäänyt maksamatta. Kiitos, että olette huomioineet 

toimintamme ja annatte sille arvostusta!  
 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
http://www.kymenlaaksonkylat.fi/jasenlomakkeet


4 

 

 

 

Kymenlaakson Kylät ry / Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski 

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

Vuoden maakunnalliset valinnat 2016 
 

Joka keväisen perinteen tapaan on tänäkin vuonna valittu vuoden 

kymenlaaksolainen kylä ja muistettu ansioituneita kylätoimijoita. Vuoden 

alussa Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvun ja 

Leader Sepran edustajista koottu valintatoimikunta kokoontui 

keskustelemaan vuoden kylä- ja henkilövalinnoista. Valintatoimikunnan 

esityksen pohjalta, edellä mainittujen kolmen tahon hallitusten 

kannattamana ja Kymenlaakson maakuntahallituksen vahvistamana tehtiin 

seuraavat valinnat; 

Vuoden 2016 kymenlaaksolainen kylä; Klamila, Virolahti 

Kymenlaaksolainen maaseututoimija; Tuula Mikkola, Jaala 

Kymenlaaksolainen kylätoiminnan tiennäyttäjä; Jukka Naukkarinen, 

Ummeljoki 

Kymenlaakson Kylät ry onnittelee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klamilan kyläjuhla 6.5.2016. 

Kuva: Juhani Pyrhönen 
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Tapahtumatarjontaa 
 

LOKAALI 10. – 11.9.2016 

 

Valtakunnallinen Vuoden 2016 Kylä ja henkilövalinnat julkistetaan 

syyskuussa Heinolassa järjestettävässä LOKAALI -tapahtumassa. 

LOKAALI on valtakunnallinen paikallistoimijoiden juhla, joka 

järjestetään tänä vuonna jo 32. kerran. Tapahtumaviikonlopun aikana 

yleisöllä on mahdollisuus osallistua erilaisiin retkiin ja juhlallisuuksiin. 

Yhdessä olon lisäksi sunnuntain juhlaseminaarissa palkitaan 

valtakunnallinen Vuoden Kylä 2016 sekä kunniamaininnan saavat kylät, 

Vuoden Maaseutukasvo 2016, Vuoden Maaseututoimija 2016 ja 

Kylätoiminnan Tiennäyttäjät. 

 

 

Ajankohtainen tieto Lokaalista löytyy Päijät-Hämeen Kylien 

verkkosivuilta www.phkylat.fi/lokaali 

 

 

 

Tulevia tapahtumia päivitetään tavanomaiseen tapaan KyKyn 

tapahtumakalenteriin, joka löytyy verkkosivuiltamme osoitteessa 

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

ilmoittaa oman kylänne tapahtumat. Alla muutamia poimintoja 

tapahtumista, joissa myös KyKyläiset ovat mukana. 

 

Sippolan perinteinen kylätori perjantaina 1.7.2016 klo 14-18.  

Kahdeskymmenesseitsemäs kylätori järjestetään Sippolan kirkonkylän 

viihtyisässä puistikossa Juhannuksen jälkeen. Torin järjestelyistä vastaa 

paikallinen kyläyhdistys Sippukylät ry. 

 

Pikkukylien Pikkumarkkinat järjestetään Suur-Miehikkälän 

seurantalon alueella la 2.7.2016 klo 9-14.  Leppoisan ihanan 

maalaistunnelman lomassa esittäytyvät maaseudun moninainen yrittäjyys, 

paikalliset tuotteet ja palvelut unohtamatta viihteellistä ohjelmaa 

tarjoiluineen. 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
http://www.phkylat.fi/lokaali
http://www.kymenkylat.fi/tapahtumakalenteri
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Pyhällön Kylät ry järjestää ohjelmalliset kesätorit Pyhällön koulun 

pihalla klo 10 – 12. Kesätorit Juhannusaattona sekä heinäkuussa joka 

lauantai. 30.7. kesätorilla teemana Wanhat wehkeet ja KyKyläiset mukana! 

 

Meidän Maaseutu -festivaali 13.-14.8.2016 järjestetään Kouvolan 

raviradalla. Festivaali nostaa maaseudun arvostusta, välittää oikeaa tietoa 

maaseudusta ja tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä maaseudun, eläinten, 

luonnossa liikkumisen ja lähiruuan parissa. Osastopaikkoja on varattavissa 

ja ohjelmaa täydennetään parasta aikaa. Tapahtuman myyntiä ja 

valmisteluja hoitaa Heli Vartiainen puh. 040 837 0572.  

 

Elimäen Lähiruokamessut järjestetään la - su 10. - 11.9. klo 10 - 16. 
Vuoden 2016 Lähiruokamessujen teemana on Kasvikset, joita onkin 

tuttuun tapaan tarjolla monipuolisesti ja monessa muodossa. Joko olet 

maistellut keltaisia porkkanoita tai raitajuuria? Tunnetko vuoden 

kasviksen, ja tiedätkö millainen kouvolalainen kuuluisuus on vihis? 

Kasvisläppääkin pääsee taas messuilla maistamaan 

Lisätietoja: puh. 0400 539 273 / Maria Tigerstedt 

tai 040 523 1485 / Raija Mettälä. 

 

Sunnuntai 25.9.2016 klo 10 - 15 Klamilan satamassa suuren suosion  

saavuttaneet syksyiset Silakkamarkkinat. 

Yhteyshenkilö Heli Varjakoski, puh. 050 084 4547. Järj Klamilan Seutu ry. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Virtaa Kymestä -tapahtuma Myllykoskella 7.6.2016. 
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Kylähelppi-hanke 

2016 -2018 
 

Kaakkois-Suomen TE-toimiston rahoittamassa Kylähelppi -hankkeessa 

autetaan yhdistyksiä palkkaamaan palkkatuella työntekijöitä auttamaan 

kyläläisiä arjen askareissa. Kyläavustajan tehtävät räätälöidään 

yksilöllisesti ottaen huomioon yhdistyksen ja kyläläisten tarpeet sekä 

palkattavan osaaminen. Työtehtävät voivat olla yhdistyksen perustyötä, 

kuten avustava sihteerityö, tiedottaminen, tapahtumajärjestely tai yleisten 

alueiden ja kylätalon kunnossapito. 

Yhdistyksen jäsenet voivat ostaa kyläavustajan palveluita, joita voivat olla 

jokamiestason, ei-ammattitaitoa vaativat työt, kuten puun pinoaminen, 

pihatyöt, asiointi, neuvonta tai atk-tuki. Edellä mainitut työtehtävät ovat 

vain esimerkkejä, sillä jokaisen kylän tarve ja työllistettävän osaaminen 

muovaamat työtehtävät omanlaisikseen. 

Palkkauskulut katetaan kokonaisuudessaan TE-toimiston myöntämällä 

palkkatuella. Hankehenkilöstö vastaa toiminnan hallinnollisesta puolesta 

sekä tukee yhdistystä ja kyläavustajaa koko työllistämisjakson ajan. 

Hankkeen puolesta hoituu kätevästi palkkahallinto ja muu paperityö alkaen 

kyläavustajan rekrytoinnista ja päättyen työllistämisvuoden jälkeen 

annettavaan työtodistukseen. 

 

Toiminnan tarkoituksena on tarjota oman kylän pitkäaikaistyöttömälle 

mahdollisuus päästä takaisin työelämään ja löytää uusia polkuja 

elämässään välityömarkkinoiden kautta. Yhdistyksille ja kyläläisille 

toimintaan mukaan lähteminen merkitsee palvelun saamista läheltä, tutulta 

henkilöltä ja nopeasti. Toiminta tukee esimerkiksi ikäihmisten selviämistä 

kotioloissa paremmin ja pidempään. 

Kyläavustaja Kaija 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
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Helmikuussa 2016 startanneessa 

hankkeessa on tällä hetkellä mukana 11 

kymenlaaksolaista yhdistystä. Kuudessa 

yhdistyksessä kyläavustaja on aloittanut 

työnsä, viidessä on juuri aloittamaisillaan. 

Kyläavustaja Kaija aloitti työnsä 

Takamaalla toukokuussa hankkeen 

ensimmäisenä kyläavustajana. Kaijan 

työtehtävät ovat painottuneet seuratalon 

ja pihapiirin huoltotöihin, tapahtuma-

järjestelyihin sekä seuratalon esittelyyn ja 

opastukseen. 

 

Perheniemen Kyläyhdistyksen tekemään 

palvelutarvekyselyyn vastasi reilu 70 

kyläläistä. Kyselyn perusteella apua 

tarvitaan juurikin arjen askareisiin. 

Palvelutarpeen syyksi ilmoitettiin joko 

iän tuomat haasteet kotona selviyty-

misessä sekä tämän päivän hektinen 

elämä ja ajanpuute. Kesäkuussa kyläyhdistyksessä aloittanut kyläavustaja 

Petri on auttanut kyläläisiä pihatöissä, siivouksissa sekä kiinteistöjen 

kunnossapidossa. Perheniemen kyläavustajalla on osaamista myös atk-

puolesta, joten tähänkin voi saada apua oman kylän etua ajavalta 

yhdistykseltä. 

 

*POLUTUS on hankkeen keskeisin toimintatapa ja se on myös 

työvoimahallinnon edellytys rahoitukselle ja sen jatkumiselle. Polutus 

tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan kyläavustajan 

mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille, ryhtyä yrittäjäksi tai 

siirtyä ammattiin johtavaan koulutukseen. Polutukseen luetaan kaikki 

tukitoimet, joilla on edellä kuvatut päämäärät, esimerkiksi koulutus, 

lyhytkurssit, yritysvierailut, vertaistuki, tiedottaminen työ- ja 

koulutuspaikoista ja niihin ohjaaminen. Kyläavustajien polutuksesta vastaa 

hankkeen työvalmentaja Tanja Mynttinen 

 

Kyläavustaja Kaija Takamaalla 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
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Kaksin aina kaunihimpi – voisiko yhdistyksessänne kenties 

työskennellä kyläavustajapari? Hankkeessa on huomioitu yhtenä 

kohderyhmänä maahanmuuttajat. Olisiko mahdollista saada työllistettyä 

yhdistykseen kyläavustajapari, joista toinen olisi maahanmuuttaja-

taustainen? Kyläavustajaparitoiminnan edistämiseksi olemme saaneet 

Suomen Kylätoiminta ry:ltä pienen rahallisen avustuksen, joka voidaan 

kohdentaa kyläavustajaparitoimintaan ja toimintaan mukaan lähteville 

yhdistyksille. Kysy lisää parityöskentelystä hankehenkilöstöltä. 

Kyläavustajan työaika on 26h viikossa. Mikäli työaika tuntuu yhdistyksen 

tarpeisiin nähden suurelta, niin lyöttäytykää yhteen alueenne eri 

toimijoiden kanssa. Kyläyhdistys, urheiluseura, maamiesseura, Martat ja 

kotiseutuyhdistys – palkatkaa yhdessä kyläavustaja auttamaan kylän 

alueen yhdistyksiä ja toimijoita! 

Hankkeen verkkosivut löydät osoitteesta www.kymenkylat.fi/kylahelppi. 

Käykäähän kurkkaamassa työskenteleekö omalla alueellanne jo 

kyläavustajia! 

 

Projektipäällikkö Elina Seppänen, puh 040 184 3576 

Työvalmentaja Tanja Mynttinen, puh 044 2977 738 

sähköposti: etunimi.sukunimi@kymenkylat.fi 

____________________________________________________________ 

Nuorten Kyvyt Käyttöön -hanke 
 

Nuorten kyvyt käyttöön -hankkeeseen on toukokuussa palkattu 

projektityöntekijä Saku Pitkälä. Saku työskentelee yhdistyksen 

perustehtävissä, mm. tiedotus, atk-apu ja tapahtumajärjestely. Sakun 

resursseja voidaan hyödyntää myös jäsenyhdistysten tarpeisiin. Lue lisää 

hankkeesta verkkosivuiltamme! 

 

Hanketta toteutetaan yhdessä Etelä-Karjalan Kylät ry:n sekä 

Lemin ja Vuoksen 4H -yhdistysten kanssa, ja se rahoitetaan 

Ray:n Paikka auki –avustusohjelmasta. 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
http://www.kymenkylat.fi/kylahelppi
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Tulossa… 
 

Kyläpäällikkö-koulutus ja Energiaillat 

KyKy järjestää syksyllä Kyläpäällikkö-koulutuksen teemalla 

yhdistystoiminnan perusteet – eväitä kyläyhdistysten puheenjohtajille, 

toimihenkilöille ja vastuunkantajille. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 

uusille kylätoimijoille, mutta miksei vanhat konkaritkin voisi tulla mukaan 

päivittämään tietouttaan. Lauantaipäivän mittaisesta koulutuksesta 

tiedotamme lisää loppukesästä!  

Energiatehokkuuden kyläillat tulevat taas! Järjestämme syksyn aikana 

kyläiltoja Kymenlaakson uuden energianeuvoja Tommi Tuomen kanssa. 

Iltojen paikat ja ajat tarkentuvat kesän loppupuolella, joten seurailkaa 

tiedotusta. Voitte myös olla yhteydessä meihin päin, ja ehdottaa paikkaa ja 

aikaa tilaisuudelle. Tapahtumia koordinoi Kymenlaakson Kylät ry. 

Energia-asioista vastaa energianeuvoja Tommi Tuomi, puh. 040 500 9586, 

sähköposti: tommi.tuomi@kouvola.fi 

Suomi100 ja Avoimet kylät 2017 

Ensi vuonna vietetään juhlavuotta, kun Suomi 

täyttää arvokkaat 100 vuotta. Ensi kesänä 

kylätoimintaliike ja Avoimet kylät -päivä saa 

vahvistusta valtakunnalliselta Suomi100-

organisaatiolta, joka on myöntänyt Suomen kylätoiminta ry:n koordi-

noimalle Avoimet Kylät 2017 –tapahtumalle rahoituksen tapahtuman 

koordinointiin, markkinointiin ja tiedottamiseen. 

Aletaan siis yhdessä miettimään jo nyt, millaista tapahtumaa päivälle voisi 

kussakin kylässä järjestää. Tämän vuoden Avoimet kylät -päivään lähti 

mukaan valtakunnan tasolla reilut 400 kylää tapahtumineen. Ensi vuonna 

tapahtumien tavoitemääräksi on merkattu 1 000 kpl. Haaste on heitetty 

ilmoille! 

Käykäähän tutustumassa Avoimet kylät- tapahtumaan osoitteessa 

www.avoimetkylat.fi  

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
mailto:tommi.tuomi@kouvola.fi
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Kesätiedotuksen ABC.. D 

A. Kierrättäkää kyläkirjettä toimijoiden keskuudessa, älkääkä jättäkö tä-

täkään kirjettä omiin arkistoistoihinne. 

B. Ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne meille, jotta voimme lisätä teidät 

postituslistallemme. Sähköpostitiedotteiden kautta saatte kylätoimin-

tatiedon reaaliajassa. 

C. Käykää tykkäämässä Kymenlaakson Kylät ry:n Facebook-sivuista.  

D. Seurailkaa tiedotusta verkkosivuillamme www.kymenlaaksonkylat.fi 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Mikä se sellanen SYTY on? 

 

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) on kylä- ja kaupunginosatoimintaa, 

LEADER-työtä ja muuta paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen 

kaksikielinen valtakunnallinen yhdistys. Jäsenjärjestöjä on tällä hetkellä 

noin 130 sisältäen lähes kaikki valtakunnalliset, paikallislähtöistä 

kehittämistä edistävät järjestöt, kaikki LEADER-ryhmät ja maakunnalliset 

kyläyhdistykset, maakuntaliittoja sekä kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä. 

Tutustu toimintaan www.kylatoiminta.fi 

 

 

Kykyläiset toivottavaa kaikille ihanan lämmintä 

ja rentouttavaa kesää! 
 
 

 

 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
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Hallitus 2016 
 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

Puheenjohtaja Sami Porkka 

Saverontie 390 B, 45460 Savero 

puh. 040 055 8597 

sami.porkka@kymenkylat.fi 

 

Leena Borg, Kouvola 

borg.leena0@gmail.com 

Mia Ylä-Outinen, Kouvola 

miaylaoutinen@gmail.com 

Tuomo Uutela (vpj), Hamina 

tuomo.uutela@pp.inet.fi 

Heli Varjakoski, Virolahti 

helisvk@gmail.com 

Tarja Paavola, Pyhtää 

tarjapaavola@suomi24.fi 

Timo Riihelä, Miehikkälä 

timoriihela@hotmail.com 

Jarmo Tähtinen, Iitti 

jarkke007@luukku.com 

Jouko Yläjääski, Hamina 

jouko.ylajaaski@pp.inet.fi 

Keijo Kouvonen, Kouvola 

keijo.kouvonen@kymp.net 

Tuomo Frosti, Kouvola 

tuomo.frosti@pp.inet.fi 

Marja Sorvo, Leader Sepra 

marja.sorvo@sepra.fi 

Heidi Hansen, Leader Sepra 

heidi.hansen@sepra.fi 

Susanna Arola 

Leader Pohjois-Kymen Kasvu 

susanna.arola@pohjois-kymenkasvu.fi 

Topi Seppälä 

Leader Pohjois-Kymen Kasvu 

topi.seppala@kouvola.fi 

 

Elina Seppänen   Tanja Mynttinen 

yhdistyksen sihteeri    työvalmentaja, Kylähelppi -hanke 
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