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Kutsu 

 

Kymenlaakson Kylät ry:n 

sääntömääräinen syyskokous 

 

Torstaina 17.11.2016 klo 18.00 

Maakansa Seurantalo 

Kimonkyläntie 134, 47310 Haapa-Kimola 

 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.. Kokousmateriaali lisätään etukäteen 

Kymenlaakson Kylät ry:n verkkosivuille www.kymenlaaksonkylat.fi. 

 

Kahvia ja pullaa on, olet lämpimästi tervetullut! 
 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
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KYLÄPÄÄLLIKKÖKOULUTUS - EVÄITÄ KYLÄYHDISTYSTEN UUSILLE 
PUHEENJOHTAJILLE, TOIMIHENKILÖILLE JA VASTUUNKANTAJILLE 

LAUANTAINA 19.11.2016 klo 10 – 16 
Haminan Vehkalinna, Vehkalinnantie 10, 49510 Husula 

 

Kymenlaakson Kylät ry järjestää kyläpäällikkökoulutuksen la 19.11.2016 Haminan 
Vehkalinnassa. Mikäli olet uusi toimija yhdistyksessäsi tai koet tarvitsevasi ohjausta 
yhdistyksen toimintaa ylläpitävissä toimissa, ilmoittaudu mukaan koulutuspäivään. 
Päivän  kouluttajana toimii Maaseudun Sivistysliiton toiminnanjohtaja Paula Yliselä. 
Koulutuspäivä on kaikille maksuton. Päivän lounas ja iltapäiväkahvit 
omakustannehintaan. 
 

Sitovat ilmoittautumiset (nimi, kyläyhdistys, asema yhdistyksessä, sähköpostiosoite 
ja mahdolliset ruoka-aineallergiat) viimeistään 6.11.2016; toimisto@kymenkylat.fi 
tai elina.seppanen@kymenkylat.fi 
 
OHJELMA 
VERKOSTOSTA VOIMAA 
klo 10.00     Miten yhteistyö kunnan ja sen kylien välillä järjestetään 

Maakunnallinen  kyläyhdistys ja Leader -ryhmä kylätoiminnan kumppanina 
Osalliseksi tietoyhteiskunnasta, Osku –hanke 

 
HYVÄN JOHTAMISEN PERUSTEET 
klo 11.00 Yhdistyksen hallinto ja talous 
klo 12.00 Lounas 
klo 12.45 Yhdistyksen hallinto ja talous jatkuu... 
  Hallitus tiiminä 
  Vaikuttava viestintä  
klo 14.30 Iltapäiväkahvit 
 
KYLÄ TYÖLLISTÄJÄNÄ 
klo 15.00 Kylä työllistäjänä ja työllistämistoiminta 
 
YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 
klo 15.45 Päivän yhteenveto; miten menemme tästä eteenpäin? 
klo 16.00 Tilaisuus päättyy, hyvää kotimatkaa! 
 

TERVETULOA! 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
mailto:toimisto@kymenkylat.fi
mailto:elina.seppanen@kymenkylat.fi
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Kohti avoimia kyliä –kiertue 

 
Lähde mukaan kiertueelle kuulemaan ja keskustelemaan alueellasi 

vaikuttavista hankkeista ja toiminnoista. Tilaisuus on kaikille avoin. 

Tilaisuudet alkavat 17.30 kahvitarjoilulla. 
 
to 3.11 Pyhtää, Monitoimitalo Olkkari, Pyhtääntie 13, Pyhtää 

ti 8.11. Huruksela, Seuratalo Soihtula, Hurukselantie 1953, Huruksela 

to 10.11. Jäppilän koulu, Alakyläntie 67, Kotka 

ti 15.11. Muurikkalan Seurojentalo, Lappeenrannantie 540, Muurikkala 

ti 22.11. Klamila, Kylätupa Ronkuli, Museotie 1878, Klamila 

to 24.11. Kausala, kunnankirjasto, Kausansaarentie 3, Iitti 

ti 29.11. Pyhällön koulu, Pyhällöntie 380, Pyhältö 

 

Kylähelppi –hanke - kyläavustajatoiminta 

Tukea alueen kehittämiseen, Leader Sepra / Leader Pohjois-Kymen Kasvu 

Avoimet kylät –päivä 10.6.2017 – tapahtumia 800 kylässä ympäri Suomen 

Osalliseksi tietoyhteiskunnasta Osku -hanke, nettiopastajia ikäihmisille 

Kymenlaakson energianeuvoja Tommi Tuomi 

Vapaata keskustelu 
 

Kiertueella mukana: Socom Oy, Kymenlaakson Kylät ry, Leader Sepra / Leader 

Pohjois-Kymen Kasvu, kuntasektori, Eläkeliiton paikallisjärjestöt 
 

          

 

 

 

 

Lisätietoa kiertueesta: 

 

Jaana Savolainen   Elina Seppänen 

jaana.savolainen@socom.fi elina.seppanen@kymenkylat.fi 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
mailto:jaana.savolainen@socom.fi
mailto:elina.seppanen@kymenkylat.fi
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Avoimet Kylät juhlistaa 100-vuotiasta Suomea 

10.6.2017 

 

 

 

Avoimet Kylät on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 

ohjelmaa vuonna 2017. Juhlavuoden kantava teema Yhdessä istuu 

kylätoimintaan loistavasti. 

 

Juhlavuoden kunniaksi hieman suuruudenhullunakin tavoitteena on viettää 

avoimia ovia 800 kylässä ympäri Suomea. Hangosta Utsjoelle – huikeaa! 

Tarjolla on kattaus nykypäivän suomalaisuutta, jossa maaseutumainen ja 

urbaani elämäntapa sekä toisaalta paikallisuus ja kansainvälisyys elävät 

keskenään sovussa ja vilkkaassa vuorovaikutuksessa. 

 

Kesäkuun 10. päivänä 800 kylässä 1 370 kilometrin matkalla on 

monenmoista vipinää. Aktiivisia ihmisiä tapahtumaa toteuttamassa tulee 

olemaan noin 25 000 ja kylät odottavat saavansa kaikkiaan noin 160 000 

vierailijaa. Varsinainen kyläilypäivä! 

 

Kaikilla halukkailla on tilaisuus tutustua suomalaisten kylien elämään, 

asukkaisiin, yhteisöihin, elinkeinoihin ja paikalliskulttuuriin mitä 

moninaisimmin tavoin. Ennakkoviestien mukaan luvassa on mm. 

aarrejahtia, karnevaaleja, hassunkurisia urheilukilpailuja, Kissanpäiviä ja 

soppatykkejä. Osassa kyliä vierailijat pääsevät tutustumaan myös 

asukkaiden koteihin. 

 

Suomalaisuus, sen juuret, perinteet ja nykypäivä näkyvät kylissä ajallisina 

kerrostumina kiinnostavasti. Asukkaiden yhteisöllisyys ja yksilöllisyys 

kietoutuvat yhteen tavalla, joka luo pohjan asumisen viihtyisyydelle. 

Pienet yhteisöt eivät suinkaan ole sulkeutuneita, vaan toivottavat 

tervetulleiksi uudet kyläläiset, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat.  

 

Avoimet Kylät luo Suomi 100 -juhlavuotena ajallisen perspektiivin siihen, 

miten suomalainen maaseutu on muuttunut itsenäisyytemme aikana 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
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romanttisesta agraari-Suomesta nykypäivän maaseuduksi, jossa ammattien 

ja elinkeinojen kirjo on monipuolistunut ja muuttunut. Samalla ihmisten 

yhteisöllisyys on säilynyt ja jopa vahvistunut – suomalaisuus ja sen 

ainutlaatuinen talkooperinne elää uudella tavalla yhteiseksi 

hyväksi. 

 

Avoimet Kylät Kymenlaaksossa 

 

Kylien monipuolisten tapahtumien 

järjestelyistä ja ohjelmista vastaavat kylien 

aktiiviset ihmiset, yhdistykset, yritykset ja toimijat. 

Päivän järjestämisestä, tiedottamisesta ja 

markkinoinnista huolehtivat maakunnalliset kylä-

yhdistykset ja Leader-ryhmät yhdessä Suomen Kylätoiminta 

ry:n kanssa. 

 

Avoimetkylat.fi-sivuille kootaan kartalle osallistuvat kylät ja tapahtumat, 

samoin alueiden yhteyshenkilöiden eli maakunnallisten ja seudullisten 

kyläasiamiesten yhteystiedot. Sivusto on jo auki, voit käydä 

makustelemassa sieltä viime vuoden tunnelmia. 

 

Ellei oma kyläsi ole vielä mukana, ole iloinen ilmiantaja. Tehdään ja 

suunnitellaan yhdessä! 

 

Lisätietoa ja tapahtumailmoitukset: 

Elina Seppänen 

Kymenlaakson Kylät ry 

elina.seppanen@kymenkylat.fi 

p. 040 184 3576 

  

 

 

 

 

 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
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Tervetuloa Kuninkaantien työpajaan Ke 9.11. klo 18-20 Jamilahden 

Kansanopistolle (Tikkupolku 1, Hamina). 

Kuninkaantie on vanha postireitti, joka Suomen alueella kulkee Turun 

saaristosta Vaalimaalle, halki koko Etelä-Suomen. Toivotamme sinut 

tervetulleeksi työpajaan suunnittelemaan ja miettimään tapahtumia Pyhtää 

- Kotka - Hamina - Virolahti - Miehikkälä alueille eli mistä vanha 

postireittikin on kulkenut. Voimme yhdessä kehittää Kuninkaantietä 

matkailureitistönä ja nähtävyytenä ja samalla juhlistaa 100v. Suomea. 

Tapahtumiin on mahdollista saada Sepralta rahallista tukea. Kuninkaantie-

hanketta rahoittavat eteläisen Suomen Leader-ryhmät Ykkösakseli ry:n 

hallinnoidessa hanketta. Ilmoittautumiset mielellään etukäteen 

heidi.hansen@sepra.fi tai p. 044 - 277 4515 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Amaze me Leader -kiertueelle etsitään kansainvälistymisestä 

kiinnostuneita nuoria 

Pohjois-Kymen Kasvu on mukana järjestämässä seikkailuseminaari Amaze 

me Leaderiä, johon odotetaan ensi vuonna noin 80 nuorta Euroopasta. 

Tarkoituksena on tutustua suomalaiseen Leader-toimintaan Amazing Race 

-tyyppisessä leikkimielisessä kisassa. Pohjois-Kymen Kasvun päivä on 

maanantai 14.8.2017, jolloin nuorille järjestetään kaksi toiminnallista 

rastia ja vapaamuotoisempaa iltaohjelmaa. 

Nyt etsitään Kouvolan ja Iitin alueilta nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita 

kansainvälistymään ja auttamaan rastien ja/tai iltaohjelman suunnittelussa 

ja toteuttamisessa. Jos olet kiinnostunut asiasta, ota yhteyttä 

projektipäällikkö Jarno Leinoseen: jarno.leinonen@pohjois-kymenkasvu.fi 

tai p. 0400 545 768 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
https://cls.wysiwyg.fi:2096/cpsess4375455112/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=heidi.hansen%40sepra.fi
mailto:jarno.leinonen@pohjois-kymenkasvu.fi
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Kylähelppi -hanke 

Hankkeessa tuetaan kymenlaaksolaisia yhdistyksiä kyläavustajan 

palkkaamisessa. Kyläavustajan työtehtävät räätälöidään yksilöllisesti 

ottaen huomioon yhdistyksen ja kyläläisten tarpeet sekä palkattavan 

osaaminen. Työsuhde on vuoden mittainen ja palkkauskulut katetaan TE-

toimiston myöntämällä palkkatuella. Hankehenkilöstö vastaa toiminnan 

hallinnollisesta puolesta sekä tukee yhdistystä ja kyläavustajaa koko 

työllistämisjakson ajan. 

Hanketta rahoittava Kaakkois-Suomen TE-toimisto on syyskuussa 

ilmoittanut palkkatukirahojen loppuneen tämän vuoden osalta. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö hankkeen toimet jatkuisi normaalisti. 

Kyläyhdistykset ovat edelleen tervetulleita hankkeeseen mukaan. Meillä 

on syksyllä hyvin aikaa käydä läpi työllistämiskuvio ja laittaa toiminta 

aluilleen, jolloin olemme tammikuussa valmiita, kun työllistämistukirahoja 

on taas haettavissa. 

Ollaan yhteydessä puolin ja toisin. Hankkeesta voi lukea lisää netissä 

www.kymenkylat.fi/kylahelppi 

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 –hankkeen projektityöntekijä Saija Pesonen 

työskentelee Kykyn toimistolla työtehtävinään mm. tiedotus, atk-apu ja 

tapahtumajärjestely. Saijan osaamista voidaan hyödyntää myös 

jäsenyhdistystemme tarpeisiin. Ole yhteydessä meihin, mikäli 

yhdistyksessänne olisi tarvetta muutaman viikon pituiselle 

työllistämisjaksolle. Saijan tekemä työ on jäsenyhdistyksillemme 

vastikkeetonta. 

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
mailto:etunimi.sukunimi@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 

projektipäällikkö, Kylähelppi -hanke  tanja.mynttinen@kymenkylat.fi 

elina.seppanen@kymenkylat.fi   puh. 044 297 738   

puh. 040 184 3576  

 

Saija Pesonen 

projektityöntekijä, Nuorten kyvyt käyttöön -hanke 

saija.pesonen@kymenkylat.fi 

puh. 040 838 9989 

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
mailto:sami.porkka@kymenkylat.fi
mailto:borg.leena0@gmail.com
mailto:miaylaoutinen@gmail.com
mailto:tuomo.uutela@pp.inet.fi
mailto:helisvk@gmail.com
mailto:tarjapaavola@suomi24.fi
mailto:timoriihela@hotmail.com
mailto:jarkke007@luukku.com
mailto:jouko.ylajaaski@pp.inet.fi
mailto:keijo.kouvonen@kymp.net
mailto:tuomo.frosti@pp.inet.fi
mailto:marja.sorvo@sepra.fi
mailto:heidi.hansen@sepra.fi
mailto:susanna.arola@pohjois-kymenkasvu.fi
mailto:topi.seppala@kouvola.fi
mailto:tanja.mynttinen@kymenkylat.fi
mailto:elina.seppanen@kymenkylat.fi
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