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Tämän tiedotteen Kyläportaali –hankkeen osuutta on rahoittanut Kaakkois-Suomen ELY-

keskus.  Tiedotteen sisällöstä vastaa Kymenlaakson Kylät ry sekä yhdistyksen Kyläportaali –

hanke. Arjen Tukea ja Turvaa kotikylältä –hankkeista on laadittu oma ajankohtaistiedote. 

                  



Enäjärvellä syksyn 2013 ovella kolkutellessa  

HEIPÄ TAAS TE KYLIEN AHKERAT IHMISET! 

 

Tänä kesänä ei voi ainakaan ilmoista valittaa, mikäli nimittäin lämpimästä 

ja auringosta pitää. Omat lomailuni jäivät vähän vaiheeseen. Päättyvien 

Sopiva Kylä –hankkeiden loppukiriä otettiin vielä kesäkuussa ja 

heinäkuussa aloin toden teolla valmistelemaan Arjen Turva –

hankkeitamme, että pääsisimme heti syksyllä vauhdikkaasti liikkeelle.  

 

Arjen tukea ja turvaa kotikylältä – hankkeiden tarjolla olevista 

vaihtoehdoista ja syksyn tapahtumista on erillinen tiedote, jota postitetaan 

kyliin ja joka on jaossa tilaisuuksissamme. Tässä kyläkirjeessä 

keskitytäänkin nyt yhdistysasioihin sekä kerrotaan teille Kyläportaali –

hankkeen kuulumisista ja jatkotoimista.  

 

Ohjelmatyötä tehdään toiminnan kaikilla tasoilla. Suomen Kylätoiminta 

ry:n paikallistoimintaohjelma esitellään Sytyn syyskokouksessa 

marraskuun lopulla. Sen jälkeen on vuorossa lausuntokierros. Oma 

maakunnallinen kylien kehittämisohjelma on työn alla.  Olemme 

aikatauluttaneet ohjelmamme niin, että se saataneen esiteltävään muotoon 

kevätkokoukseemme 2014.  

 

Työajastani valtaosa menee turvahankkeiden toteuttamiseen. Yhdistyksen 

perustoiminnan puolella on ajatuksia kylätoimijoiden koulutuksesta. 

Kyläyhdistysten perustamisessa ja rekisteröitymisessä autetaan. Tärkeitä 

ovat teidän kylien toimijoiden ehdotukset. Toteutetaan meille annettujen 

resurssien puitteissa niitä asioita, joita te toivotte 

 

Reipasta Syksyä! 

                   
t. kyläasiamies Sirpa  

 

044 2977 738, 040 5492 410, 044  5441 345 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

www.kymenlaaksonkylat.fi 

www.kymenkylat.fi  

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


Puheenjohtajan syystervehdys! 

 

Tätä kirjoittaessani on kesä juuri kääntynyt syksyksi, ainakin jos 

kalenteriin uskoo. Syksyn myötä Kykyn toimintakin lähtee taasen täyteen 

vauhtiin. Kesällä olemme näkyneet lähinnä muutamissa tapahtumissa. 

Hanketoiminnassa on ollut rauhallisempaa, ovathan Sopiva kylä-hankkeet 

päättyneet ja Kylien turvallisuushankkeet vasta lähdössä käyntiin. 

Kyläportaalihanke on edelleen menossa, mutta senkin näkyvä toiminta on 

ollut kesällä hiljaisempaa. Kesällä kylillä on niin paljon kaikkea muuta 

toimintaa, menoa ja vilskettä että meidän on turha kilpailla siitä ajasta. 

Puhumattakaan että kyllä työntekijämmekin ovat kesälomansa ansainneet! 

 

Syksyllä tarjontaa alkaa kuitenkin siis täältäkin suunnasta tulla. Kykyläiset 

voi bongata jo syyskuun lähiruokamessuilta Elimäeltä 14.-15.9. Muita 

syksylle jo päätettyjä tilaisuuksia ovat ainakin kylätalopäivät ja 

turvallisuushankkeen tilaisuudet, joista kumpikin järjestetään niin Etelä- 

kuin Pohjois-Kymenlaaksossa. Tarkempia tietoja toiminnasta mm. muualla 

tämän kyläkirjeen sivuilla sekä myös kokonaan erillisessä 

hanketiedotteessa. Turvallisuushankkeiden myötä tilaisuuksia tulee vielä 

lisääkin, kunhan kunnolla vauhtiin päästään. 

 

Syksyn ja alkuvuoden ponnistuksia on myöskin uuden kauden ohjelmatyö. 

Nykyinen Kykyn ohjelma on laadittu vuoden 2013 loppuun asti. Uutta 

ohjelmaa on jo aloitettu tekemään ja kunhan se saadaan 

luonnosvaiheeseen, tulee se myös yhdistyksen nettisivuille, jossa siihen 

voi tutustua ja antaa palautetta, mihin suuntaan luonnosta pitäisi muokata. 

Nettisivuille on tulossa muutoinkin uutta sisältöä: alkukesästä siellä on 

avattu hallitusjäsenien blogipalsta, jolla Kykyn hallituksen jäsenet 

kirjoittavat yhdistyksen, maakunnan, oman kylänsä tai lähiympäristönsä 

toiminnasta omasta näkökulmastaan. Tavoitteena on, että uusi kirjoitus 

tulisi suunnilleen kuukausittain. Tällä hetkellä siellä on jo omani sekä 

varapuheenjohtaja Joukon kirjoitukset ja luulenpa että jahka kyläkirje on 

teidän lukijoiden käsissä, löytyy tuolta jo seuraavakin bloggaus. Käykääpä 

lukemassa ja kommentoimassa, ja käykää myös tilaisuuksissa ja ottakaa 

niistä kaikki hyöty itsellenne ja kylällenne! 

 

      T: Sami 

 



 

Kymenlaakson Kylät ry:n sääntömääräinen syyskokous 
 

Tiistaina 29.10.2013 klo 18 alkaen  

Anjala-talon uusituissa tiloissa Anjalassa, Kouvolassa 

 

Anjalan vanha toimitalo on uusien omistajiensa käsittelyssä saanut uuden 

ilmeen. Tervetuloa tutustumaan, samalla kun kokoustamme.  

 

Kokouksessa ovat esillä mm. toimintasuunnitelma ja kustannusarvio sekä 

puheenjohtajan ja hallitusjäsenten valinta vuodelle 2014. Ajankohtaista 

tietoa Kymenlaakson Kyläportaalista, Arjen Turva –hankkeista sekä 

ohjelmatyöstä.  

 

Kokouspaikan löydät osoitteesta Elimäentie 28, Anjala 

Kahvia tarjotaan! Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva vuosikokouksesta 6.4.2013 Kymen Paviljongilta Kuusankoskelta 

 

 



Kyläportaaliin ehtii vielä mukaan! 

Kyläportaali-hankkeessa on alkamassa viimeinen syksy. Niinpä minulla on 

ilo esitellä hankkeen loppurutistukseen muutamia muutoksia, jotka 

parantavat kylien mahdollisuuksia lähteä mukaan hankkeeseen. 

Hankkeessa on tähän mennessä tarjottu mahdollisuutta linkittää olemassa 

olevat kotisivut Kyläportaaliin 50 euron osallistumismaksua vastaan. Tästä 

hetkestä lähtien tuohon 50 euroon sisältyy yksi kyläilta, jossa tarjotaan 

kotisivukonsultointia. Konsultointiin sisältyy katsaus nykyhetken 

kotisivuteknologiaan ja käydään läpi kylien mahdollisuuksia verkossa 

toimimiseen. Konsultoinnin avulla voidaan yhdistää myös sidosryhmiä tai 

hakea yhteistyökumppaineita esimerkiksi maakunnan oppilaitoksista. 

Entäs ne kylät joilla ei ole omia kotisivuja? Entä jos kylältä ei löydy sitä 

naapuria joka hallitsisi kokonaisen kotisivuston pyörittämisen? 

Siinä tapauksessa tarjoamme kylälle tuota 50 euron osallistumismaksua 

vastaan omat alasivut osoitteessa www.kymenkylat.fi/kylat/. Asukas tai 

asukkaat jotka haluavat muokata sivujen sisältöä, saavat käyttöönsä 

käyttäjätunnukset ja oikeudet muokata noiden sivujen sisältöä parhaaksi 

katsomallaan tavalla. 

Alasivujen muokkaaminen muistuttaa läheisesti tekstinkäsittelyohjelman 

käyttämistä ja sivuja voi muokata miltä tahansa laitteelta, millä on pääsy 

valtakunnalliseen internet-verkkoon. Vaikka sinulla ei olisikaan internet-

yhteyttä, voit kirjautua sisään vaikkapa kirjaston koneelta käsin tai tablet-

laitteella. 

Hankkeessa tarjotaan edelleen myös mahdollisuutta toteuttaa laajempi 

itsenäinen kotisivusto helppokäyttöisellä kotisivualustalla. Tuohon 150 

euron osallistumismaksuun liittyy hankkeen aikana rajaton ja ilmainen 

tuki, useita opastuksia paikan päällä ja hanketyöntekijän apu kotisivujen 

toteuttamisessa. Ja kertauksena vielä: Kymenlaakson Kylät ry:n jäsenille 

kotisivut kuuluvat hankkeen jälkeen jäsenetuihin eikä niistä peritä erikseen 

maksua.             

Joni Tyviö, hankevetäjä 

kykyportaali@gmail.com 040 670 2155 

http://www.kymenkylat.fi/kylat/
mailto:kykyportaali@gmail.com


Kotisivuja ja tietotekniikan vertaistukea 

Kymenlaakson Kyläportaali -hankkeessa on tähän mennessä rakennettu 

useiden kylien kanssa kokonaisia kotisivustoja. Jokainen sivusto ja sen 

kehityskaari on ollut kuitenkin aina uniikki eikä sivuja kehittämässä olevia 

aktiivisia kylien asukkaita voi puristaa samaan muottiin. Samoilla 

opetuksilla ja fraaseilla ei ole siis voinut lähteä perehdyttämään kyläläisiä 

kotisivujen ylläpidon tielle. Vastaankin on joskus sanottu eikä 

tietotekniikka ole aina ollut mikään itsestään selvä asia mukaan lähteneille 

ihmisille. 

Kotisivujen merkitys nykyaikana 

Olen usein kuullut, erityisesti vanhemman ikäpolven suusta, että joutavaa 

tuollainen ”intternetti” ja ettei itse sitä kuitenkaan tulisi käytettyä. 

Varmasti asia onkin näin, mutta kun kotisivuja kuitenkin seurataan monien 

muiden toimesta hyvin aktiivisesti. 

Yhä kasvavissa määrin internetin kotisivuilta haetaan tietoa omien 

päätösten tueksi. Jos tietoa ei löydy, niin jää myöskin päätökset tekemättä. 

Jälleen kerran kyseessä ei välttämättä ole kylällä jo asuva asukas vaan 

kyseessä voi olla myös toisella puolella maatamme asuva henkilö. 

Internetin merkitystä usein vähätellään ja sanotaan ”ettei se minun 

elämääni ole vaikuttanut” tai ”en tule koskaan sitä käyttämään”. Kuitenkin 

lähemmin omaa elämää tarkasteltuna sen vaikutuksia löytyy hyvin 

helposti: Lähellä sijaitsevia palveluita on lakkautettu ja siirretty 

verkkopalveluiksi. Useissa kaupoissa varastosta ei enää löydykään ihan 

mitä tahansa vaan tilattuna tavaran voi noutaa parin päivän päästä. 

Taskussa oleva matkapuhelinkaan ei olisi mahdollinen kapistus ilman 

internetiä ja valtaosa pörssin osakekaupoistakin suoritetaan internetin 

välityksellä, minkä luulisi vaikuttavan hyvinkin monen ihmisen elämään 

pitkällä tähtäimellä. 

Tiedon valtatiellä ei kannata pysyä sorapätkillä 

Tietotekniikan käyttötaitoa on usein pidetty nuorten ihmelajina ja että 

lapset syntyvät näppäimistöt suussa. Se, että osaa käynnistää tietokoneelta 

pelin ja käyttää tuntikausia tuon pelin pelaamiseen, ei ole kuitenkaan 



tietokoneen käyttötaitoa. Jos poistettaisiin nuorten käyttämä aika 

pelaamiseen ja tarkasteltaisiin tietokoneen hyötykäytön osuutta, niin 

yllätys voisikin olla hyvin suuri. 

Seniori-ikäiset ihmiset vähättelevät usein itseään tietotekniikan 

käyttötaidon suhteen vaikka juuri heidän osalta uuden oppimisessa otetaan 

suuria harppauksia ja aktivoidaan aivosoluja oikein olan takaa. Tiedän ja 

tunnen henkilökohtaisesti muutamia vanhempia kansalaisia, jotka ovat 

kehittäneet omat taitonsa tasolle jolla voisi hyvin hakea takaisin 

työelämään. Tosin epäilen heidän halukkuuttaan siihen.  

Tietotekniikka ja sen käyttötaito on taito muiden muassa eikä sitä pidä 

vähätellä tai väistellä. Mikäli tuon taidon opettelemiseen aukeaa 

mahdollisuus, niin kannattaa ehdottomasti hypätä mukaan. 

Oppimisympäristön ja kanssaopiskelijat voi sekä pitää valita vapaasti eikä 

se kodin tietokonenurkkaus ole ainoa paikka oppia uutta. Kun perusteet 

oppii ja pääsee todella hyödyntämään internetin valtaisaa tietomäärää, on 

tuosta taidosta iloa yhtä paljon kuin mistä tahansa muustakin taidosta. 

 

 

JÄSENMAKSUT 
 

Tänä vuonna Kymenlaakson Kylät ry:n yhdistysjäsenmaksun 25 euroa on 

maksanut tähän mennessä 78 kylää. MaaseutuPlus -lehden syksyn numerot 

tulevat jäsenmaksunsa suorittaneille kylille toivottuun osoitteeseen. Jos 

näin ei tapahdu, lähetä palautetta Sirpalle.  Henkilöjäsenmaksun 10 euroa 

on tänä vuonna suorittanut 49 henkilöä.   

 

Mikäli olet halukas liittämään yhdistyksesi jäseneksi tai olet itse 

kiinnostunut henkilöjäsenyydestä, niin jäsenmaksusta saat pankkisiirron tai 

sen voit maksaa tilillemme FI34 5751 1040 0164 10. Jälkimmäisessä 

tapauksessa laita viestikenttään erikseen, ketä maksu koskee. Näin 

pysymme ajan tasalla, keneltä suorituksia on tullut.  

Liittymislomakkeet löytyvät sivuiltamme www.kymenlaaksonkylat.fi  

 

Kyläkirjeet postitetaan vain jäsenmaksun maksaneille kylille ja 

henkilöille lukuun ottamatta vuoden ensimmäistä kyläkirjekierrosta.  

 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


KYLÄTOIMIJOIDEN KOULUTUKSESTA 

 

Yhdistyksemme perustoimintaan kuuluu tarjota koulutusta erilaisista 

kylätoimijoiden toivomista aiheista. Silloin tällöin on toivottu mm. 

koulutusta yhdistyksen talousasioista. Jotakin olemme yrittäneet, mutta 

useimmiten homma on kaatunut välimatkoihin. Hyväkin sisältö on jäänyt 

toteutumatta, kun emme ole saaneet ihmisiä liikkeelle. Ymmärrätte 

varmasti, että kun toimialueemme on koko Kymenlaakso ja kyliä sen 

alueella on liki parisataa, niin tilaisuuksia ei voi tuoda jokaisen kotikylälle.  

 

Keskustelkaapa siellä kylillä koulutustarpeista ja välittäkää ajatuksianne 

Sirpalle. Yritetään taas!  

 

Kymenlaakson Kesäyliopiston kanssa olemme jo alustavasi keskustelleet, 

mahdollisesti keväällä 2014 toteutettavasta koulutuspäivästä, jossa 

syvennyttäisiin kylätoimijoiden jaksamiseen ja mielen virkistykseen. Ettei 

rakas ja mieluisa harrastus kylätoiminta alkaisi tuntua painolastilta. 

Tätäkin vaaraa on havaittavissa, kun useimmiten tekeminen kasaantuu 

muutamien harteille. Itse olen ollut joskus kovinkin huolissani ilon ja 

hulluttelun ajoittaisesta tai paikoittaisesta katoamisesta. Kylätoiminta on 

joillekin pitkälti tarkoittanut infran rakentamista, kylätalon ylläpidon 

kanssa kamppailua jne.   

 

Laitelkaapa siis ajatuksianne tulemaan. Otamme niitä huomioon tulevia 

toimintasuunnitelmia rakentaessa ja maakunnallista kylien 

kehittämisohjelmaa kirjoitettaessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olette kuulleet sanonnan: ”Lapsi on terve, kun se leikkii”. Päteekö sama 

kylätoimijaan? 



 

APUA YHDISTYKSEN REKISTERÖITYMISEEN 

 

 

Viime aikoina on ollut ilahduttavan paljon valmiuksia rekisteröidä 

epävirallisia kylätoimikuntia, perustaa uusia kyläyhdistyksiä tai muutoin 

viritellä ja virkistää toimintaa.  

 

Kymenlaakson Kylät ry auttaa tässä. Tammikuussa perustettiin Sippukylät 

ry ja huhtikuussa Saivikkain Kyläyhdistys ry. Syyskuussa on Pyhällön 

kyläyhdistyksen perustava kokous. Loppukuusta keskustellaan myös 

Voikkaalla valmiuksista kyläyhdistyksen perustamiseen. Ja sama aihe on 

esillä lokakuun alussa, kun tapaamme Jäppilän, Kurittulan ja Pernoon 

toimijoiden kanssa Kisamajalla.  
 

Valmistelemme säännöt, esityslistat, koko perustavan kokouksen yhdessä. 

Olemme perustavassa kokouksessa paikalla auttamassa ja voimme olla 

mukana vielä uuden yhdistyksen hallituksen kokoontuessa.  

 

On aina perusteltua toimia virallisena yhdistyksenä. Vastuu on 

yhteisöllinen. Epävirallisessa kylätoimikunnassa johtokuntaan valitut 

henkilöt kantavat itse vastuun tehdyistä toimista ja taloudesta. 

Hankerahoitus on mahdollista vain rekisteröidylle toimijalle. Ja esim. 

Kouvolassa kylätoiminnan perusavustus maksetaan vain rekisteröidylle 

yhdistykselle.  

 

Rekisteröinti on kohtuullisen helppoa, mallisäännöt ovat valmiina ja me 

autamme asiassa. Rekisteröitymisestä aiheutuvat kustannukset ovat 

kohtuulliset. 

 

Jos siis jäitte miettimään vielä rekisteröitymättömän tai vielä 

perustamattoman kylätoimijatahon asiaa, niin älkää epäröikö ottaa 

yhteyttä.  
 

 

 

 

 

 



Tehtävät vaihtuvat, työ jatkuu 

 

Olemme vuosien varrella olleet monessa mukana. Kun vanhat hankkeet 

loppuvat ja uudet alkavat, menevät kyläasiamiehenkin työt aina uusiksi. 

Nyt keskitymme arjen turvaan. Seuraavissa tärkeissä asioissa olemme 

mukana mahdollisuuksien mukaan, vähintään asioista tiedottaen. 
 

 

Valokuitu etenee Kouvolassa ja Iitissä 

 

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu toteuttaa valokuituverkon rakentamista 

Kouvolan seudulla sekä Iitissä. Nyt on aika päättää mukaanlähdöstä ja 

varmistaa valokuidun saatavuus teidän kylällenne. Ajankohtaista asiaa 

löydät www.kylakuitu.fi  

 

 

 

Voimaa Vanhuuteen –kampanja pyörii edelleen Kouvolan kylillä 

 

Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen –kampanja on edistänyt ikäihmisten 

terveysliikuntaa kymmenissä kunnissa. Kouvola on aktiivisesti haastanut 

kampanjaan mukaan kolmannen sektorin toimijoita, myös kylien 

yhdistyksiä ja seuroja.  

 

Lisätietoja Mirkulta p. 020 615 6435 mirja.michelsson@kouvola.fi  

 

 

Kyläkulttuurikartan työ jatkuu Kouvolassa 

 

Vetovastuu työstä on nyt Kouvolan kaupungilla. Ota yhteyttä yhteisötyön 

palveluiden palvelupäällikköön Anne Erikssoniin p. 020 615 8492 

anne.eriksson@kouvola.fi  

 

 

 

 

 

 

http://www.kylakuitu.fi/
mailto:mirja.michelsson@kouvola.fi
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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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TOIMELIASTA SYKSYÄ, TAPAAMISIIN KYLILLÄ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Kyläkirjeen 3/2013 valokuvat Joni Tyviö ja Sirpa Vähäuski 


