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Enäjärvellä marras-joulukuun vaihteen tunnelmissa  

Taas kulkee yksi vuosi kohti päätöstään. Vuosi on ollut kylätoiminnan 

kannalta varsin vilkas ja monipuolinen. Yhtenä isona asiana on ollut 

ohjelmatyö toiminnan eri tasoilla. Toimintaryhmät laativat viime kesään 

mennessä omat strategiansa tulevalle ohjelmakaudelle ja Suomen 

Kylätoiminta ry:n Paikallistoimintaohjelmaa on hiottu kaiken vuotta. Oma 

kehittämisohjelmamme on parhaillaan työn alla.  

 

Toisena merkittävänä ja ainakin minusta ilahduttavana asiana voisi esiin 

nostaa uusien kyläyhdistysten perustamisen. Tänä vuonna on perustettu jo 

viisi uutta kyläyhdistystä ja kuudettakin valmistellaan. Onnea ja 

menestystä Sippukylät ry, Saivikkain Kyläyhdistys ry, Pyhällön Kylät ry, 

Länsi-Kymin Kylät ry ja Muurikkalan Kyläyhdistys ry. Tsemppiä ja 

kannustusta Voikkaa, jatketaan ensi vuoden puolella.  

 

Ensi vuonna on aika laittaa jo toimivien kyläyhdistysten jäsenrekisterit 

ajan tasalle. Tätä on jo monella kylällä tehtykin. Jäsenrekisteriasiasta lisää 

toisaalla kyläkirjeessä.  

 

Yhdistyksemme on vuokrannut Pohjois-Kymen Setlementti ry:ltä pienen 

toimistotilan Kouvolan keskustasta, Kalevankatu 13:sta. Tilamme on 

varattu kyläavustajatoimintaa varten. Olemme alkuvuodesta palkkaamassa 

yhdistyksen rutiinitehtäviin tukityöllistetyn kyläavustajan. Tästä kerrotaan 

lisää vuoden 2014 ensimmäisessä kyläkirjeessä. Itse jatkan kotitoimiston 

pitämistä Enäjärvellä, mutta saattaapa minut joskus Kalevankadultakin 

tavata.  

 

Lokakuussa avasimme yhdistykselle omat facebook-sivut. Niiden kautta 

on jaossa ajankohtaisia kuulumisia ja tiedotusta. Käykäähän tykkäämässä! 

Kotisivuja parannellaan kaiken aikaa ja päivittämistä koetetaan huolehtia 

paremmin.  

 

Kyläportaalihankkeelle on haettu jatkoaikaa ja kylien kotisivuja on vielä 

mahdollista tehdä Jonin opastuksella. Jos kylällä on jo hyvät kotisivut, niin 

eipä hätää. Jonilla on tarjouksia teidänkin varallenne. Tarkoituksena on 



saada kylien sivut mahdollisimman kattavasti Kymenkylät -portaaliin. 

Vertaistukiverkoston kokoaminen on käynnissä.  

 

Sopiva Kylä –hankkeet päättyivät kesäkuun lopussa. Samaan aikaan 

valmisteltiin ja aloiteltiin Arjen turva –hankkeita. Molemmissa rinnakkain 

on ollut ja on kaksi samansisältöistä hanketta, joita rahoittavat 

toimintaryhmämme Kehittämisyhdistys Sepra ry ja Pohjois-Kymen Kasvu 

ry. Arjen Turva kattaa siis koko Kymenlaakson. Sivuamme tässä 

kyläkirjeessä turvallisuusasioita, mutta hankkeista on äskettäin laadittu 

myös oma erillinen tiedote, jota ahkerasti jaamme tilaisuuksissa 

 

Loppuvuoteni on jo melkoisen tarkasti aikataulutettuna kylien 

turvallisuusasioille. Kalenterissa on vielä muutama reissu kauemmas ja 

tiuhaa pyörimistä maakunnassa. Aloitan loman 16.12. ja palaan työn 

ääreen 13.1.2014. Ollaanhan sitten taas yhteydessä ja laitetaan tuulemaan! 

 

 

Joulumieltä jokaiselle! 

                   
t. kyläasiamies Sirpa  

 

044 2977 738, 040 5492 410, 044  5441 345 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

www.kymenlaaksonkylat.fi 

www.kymenkylat.fi  

 

 

 

  Hankevetäjä Joni vapailla 20.12.2013 – 1.1.2014 

  Kyläasiamies Sirpa lomalla 16.12.2013 – 12.1.2014 

 
 

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. 

                  

 

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


 

Puheenjohtajalta; 

 

Tervehdys, kylien ihmiset!   

 

Kirjoitan tätä tekstiä viikkoa sen  

jälkeen, kun Eino-myrsky pyyhkäisi  

tästä meidänkin kotipaikan ylitse.  

Vahingot eivät olleet kovin kummoisia;  

suurimmaksi ”tappioksi” taisi tulla  

ihan rentoutumiselle mennyt  

sunnuntaipäivä, kun kahdeksan  

tunnin sähkökatko esti jokseenkin  

kaiken tietokoneen kanssa tehtävän  

työn eikä vinha tuuli houkutellut  

ulkohommiinkaan. Tuokin aika toi  

kuitenkin jo eteen ja mieleen useita  

puutteita tilanteisiin varautumisessa  

omallakin kohdalla. 

 

 

Hyvinkin pikaisesti huomasin, että taloudesta ei löydy enää yhtäkään 

pattereilla toimivaa radiota. Mistäpä olisi tiennyt maailman menosta, jos 

katko olisi ollut pidempi? Illemmalla sai valaistustakin etsiä jonkin aikaa; 

taskulamppujen patterit olivat tyhjiä eikä kynttilöitäkään meinannut löytyä. 

Vilu ei onneksi päässyt yllättämään, onhan talossa useampikin tulisija. 

Ruuanlaittoon sopivainen tosin oli jotenkin pikku hiljaa muokkautunut 

pöytätasoksi, jonka siivoamista helpommaksi vaihtoehdoksi katsoin 

valmiin ruoan hakemisen... 

 

Uutisista sai sitten kuulla, että joillakin alueilla sunnuntaisen myrskyn 

jälkeinen sähköjen palauttaminen kesti tiistaihin asti. Tiet eivät sentään 

olleet kaatuneiden puiden tukkimia. Mieleen kuitenkin tuli, kuinka moni 

meistä on varautunut tällaisiin tilanteisiin. Onko tarvittavia varusteita 

muutaman päivän pärjäämiseen eristyksessä, tiedetäänkö keneltä löytyy 

tarvittaessa raivausapua, jne. Tai toisaalta, tiedetäänkö ketkä kylällä voivat 

tarvita apua tällaisen tilanteen keskellä? 

 



Näihin poikkeuksellisiin oloihin varautuminen on yksi niistä asioista, 

joihin KyKyn viimeisin arjen turva-hanke antaa apua. Muista hankkeen 

tarjoamista turvallisuutta lisäävistä asioista voitte lukea vaikka 

hanketiedotteesta tahi kotisivuiltamme; mikä olisi juuri teidän kylällenne 

tarpeellisinta? Tavoitteena ei ole korvata viranomaistyötä, vaan helpottaa 

tilannetta ennen avun perille pääsyä ja ehkäpä vähentää sen tarvetta: 

autetaan itseämme auttamaan toisiamme!  

 

Nyt kun monipuolista toimintaa - muun muassa yhdistyksemme 15-

vuotisjuhlan- sisältänyt vuosi 2013 alkaa lähestyä loppuaan, toivotan teille 

kaikille oikein hyvää ja turvallista Joulua ja onnellista uutta vuotta 2014! 

 

               T: Sami 

 

 

 

 

Syyskokouksessa 29.10.2013 hallitus hieman uudistui 

 

Anne Mettälän varajäsenenä aloittaa Kari Jokinen, kun Leena Nakko jäi 

pois. Jarmo Tähtisen uusi varajäsen on Tarja Paavola. Pestin aiempi 

haltija oli Heikki Rongas. Marja Sorvon varajäseneksi valittiin Heidi 

Kujala Marjo Lehtimäen jäädessä sivuun. Ilpo Ruokonen jäi pois 

hallituksen varsinaisen jäsenen paikalta ja hänen tilalleen valittiin Pauli 

Turkia. Tässä kirjeessä ovat vielä tämänvuotisen hallituksen yhteystiedot. 

Uudet, päivitetyt tiedot löytyvät sitten vuoden 2014 ensimmäisestä 

kirjeestä.   

 

Kymenlaakson Kylät ry:n hallituksessa on paikka kummallakin 

toimintaryhmällämme eli Sepralla ja Kasvulla. On ollut jo vuodesta 2003. 

Muutoin hallituksemme koostuu vireiden kylien toimeliaista henkilöistä. 

Kymenlaakson Kylät ry:n alaisena toimikuntana kokoontuu tarpeen 

mukaan joitakin kertoja vuodessa Maaseutujärjestöjen yhteistyöryhmä, 

johon kuuluu maakunnallisia ja seutukunnallisia maaseudulla eri tavoin 

toimivia yhdistyksiä ja tahoja parisenkymmentä.   

 

 

 



SEURAAVAKSI ASIAA HANKEVETÄJÄ JONILTA: 

Kotisivut alle viidessä minuutissa – sosiaalista mediaa parhaimmillaan 

Kyläportaali -hankkeessa on julkistettu tähän mennessä kuusi sivustoa. 

Määrä voi kuulostaa vähäiseltä ja otsikon argumentti harhaan johtavalta. 

Totuus on kuitenkin monimutkaisempi kuin suoralta kädeltä voisi arvella.  

Itse kotisivujen pystyttäminen sellaiseksi, että kuka tahansa voi kirjoittaa 

selaimen osoitekenttään sivuston osoitteen ja vierailla siellä, vie alle viisi 

minuuttia. Varsinaisen sisällön suunnittelu ja toteutus, joka itsessään ei 

vaadi tietoteknistä osaamista, vie parhaimmillaan parikin kuukautta 

riippuen käytettävissä olevasta ajasta. 

Henkilöt, jotka ovat osallistuneet kotisivujen suunnitteluun, ovat 

toteuttaneet sosiaalisen median ydinajatusta. He ovat olleet mukana 

luomassa sisältöä, joka on sosiaalisen kanssakäymisen tulos. Ennen kuin 

kotisivujen teksti ja kuvat päätyvät sivustolle, on sen luomiseen käytetty 

omaa ja muiden ihmisten henkilökohtaista vapaa-aikaa. 

Erona nykyisiin sosiaalisen median jättimäisiin palveluihin voidaan pitää 

sitä, että sosiaalinen kanssakäyminen tehdään usein kasvotusten. Lisäksi 

lopputulokset ovat nähtävissä julkisella Internet-sivustolla, joka ei vaadi 

henkilötietojen luovuttamista tai jakamista. 

Käyttäjä voi vaikuttaa sivuston sisältöön 

Kyläportaalissa sivujaan toteuttavia kyliä ja niiden aktiivisia asukkaita on 

rohkaistu kuuntelemaan käyttäjien mielipiteitä. Kyseessä kun on kylän 

yhteiset kotisivut, jotka palvelevat kaikkia sen asukkaita ja kylästä tietoa 

hakevia kansalaisia. 

Käyttäjälle näin ollen annetaan tapa vaikuttaa kylien kotisivujen sisältöön, 

joko ideoita ehdottamalla tai itse sisältöä sinne tuottamalla. On täysin 

käyttäjästä itsestään kiinni, haluaako hän käyttää tätä mahdollisuutta. 

Ainoa este informaation vapaassa jakamisessa on ihmisten mielikuvat 

”vaikeista systeemeistä”, joista saa selkoa vain lapsesta asti tietokoneen 

kanssa kasvaneet nörttipojat ja -tytöt. 



Pyydänkin Teitä, arvoisa lukija, avaamaan tietokoneen ja vierailemaan 

osoitteessa www.kymenkylat.fi/kylat. Tutki saatavilla olevien kylien 

sivuja ja anna palautetta suoraan sivustojen pääylläpitäjille. Mikäli sinulla 

ei ole sähköpostitiliä perustettuna, voit antaa palautteesi osoitteen 

http://www.kymenkylat.fi/yhteystiedot/ palautelomakkeella. Muistathan 

vain laittaa viestiin, mille kylälle haluat palautteen osoitettavan. 

Osallistujien määrä kasvaa 

Hankkeeseen on lähtenyt mukaan viimeisimpinä kylinä tai kyläalueina 

Länsi-Kymin Kylät ry Kotkan alueelta, Mäntlahti Haminan alueelta ja 

Hirvikoski Pyhtään alueelta. Hankkeeseen osallistuvassa Oravalan kylässä, 

joka sijaitsee Kouvolan ja Jaalan välillä, on aloitettu hankkeessa 

tarjottavan vertaistuen opastustilaisuudet. Opastustilaisuuksia järjestetään 

tiistaisin ja lisätietoja saa joko allekirjoittaneelta tai Ilkka Knihtilältä, puh. 

0400 466 064. Opastustilaisuuksiin on hankkeeseen osallistuvien kylien 

asukkailla vapaa pääsy. 

  Joni Tyviö, hankevetäjä 

  Kymenlaakson Kyläportaali – portti kyliin -hanke 

  040 670 2155 tai kykyportaali@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uusi kyläyhdistys Länsi-Kymin Kylät ry perustettiin lokakuun lopulla Jäppilän, Kaukolan, Kurittulan 

ja Pernoon kyläalueille Kotkaan. Yhdistys liittyi heti Kymenlaakson Kylät ry:hyn ja lähti saman tien 

tekemään kotisivuja ja osallistumaan kyläportaaliin. Niin sitä pitää! Kuvassa ovat pj Matti Hippala ja 

sihteeri Sari Kaitainen perustamiskirjaa allekirjoittamassa.  

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


JÄSENASIOITA 

 

Kymenlaakson Kylät ry:n yhdistysjäsenmaksu on ensi vuonna 30 euroa.  

Henkilöjäsenmaksu pysyy edelleen 10 eurossa. 

 

Mikäli olet ensi vuoden alusta halukas liittämään yhdistyksesi jäseneksi tai 

olet itse kiinnostunut henkilöjäsenyydestä, niin jäsenmaksusta saat sitä 

pyytäessäsi pankkisiirron tai sen voit maksaa tilillemme FI34 5751 1040 

0164 10, vaikkapa vasta ensi vuoden puolella. Jälkimmäisessä tapauksessa 

laita viestikenttään erikseen, ketä maksu koskee. Näin pysymme ajan 

tasalla, keneltä suorituksia on tullut.  

 

Liittymislomakkeet löytyvät sivuiltamme www.kymenlaaksonkylat.fi  

 

HALLITUKSEMME LINJAUS! 

 

Kyläkirjeet postitetaan vain jäsenmaksun maksaneille kylille ja 

henkilöille lukuun ottamatta vuoden ensimmäistä kyläkirjekierrosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

APUA EDELLEEN SAATAVILLA YHDISTYKSEN 

REKISTERÖITYMISEEN 

 

Ilahduttavaa huomata, että on ollut valmiuksia rekisteröidä epävirallisia 

kylätoimikuntia, perustaa uusia kyläyhdistyksiä tai muutoin viritellä ja 

virkistää toimintaa.  

 

Kymenlaakson Kylät ry auttaa. Valmistelemme säännöt, esityslistat, koko 

perustavan kokouksen yhdessä. Olemme perustavassa kokouksessa 

paikalla auttamassa ja voimme olla mukana vielä uuden yhdistyksen 

hallituksen kokoontuessa.  

 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


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 kylätoiminta-avustus 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA SITTEN SIITÄ JÄSENREKISTERIASIASTA 
 

Yhdistyslain mukaan jokaisen rekisteröidyn yhdistyksen tulee pitää 

jäsenistään jäsenrekisteriä. Jäsenestä tarvitaan ainakin henkilötiedot, 

kotipaikka ja mieluusti syntymävuosi. Alle 15-vuotiaskin kun voi olla 

yhdistyksen jäsen vanhempiensa suostumuksella.  

 

Jäsenrekisteri on aika monella yhdistyksellä vähän retuperällä. Taustaksi 

tähän voisi selitellä toimintatapaa, jonka mukaan joskus kyläyhdistyksen 

jäsenistö on määritelty seuraavasti; Tämän kyläyhdistyksen jäseniä ovat 

kaikki kylämme alueella asuvat.  

 

Tällainen määritelmä ei vain valitettavasti enää pelitä. Yksikään henkilö ei 

voi olla millään jäsenlistalla tai rekisterissä ilman omaa suostumustaan. Eli 

nyt on tarpeen kiinnittää kyläyhdistyksissä tähän huomiota ja laittaa asiat 

kuntoon! 

 



Jäsenmaksujen kokoaminen ei ole pakollista. Yhdistyksen yleinen kokous 

aina päättää, kerätäänkö jäsenmaksuja. Tosin jäsenmaksun maksaminen on 

melkoisen selvä osoitus halusta olla jonkin yhdistyksen jäsen, tuskin sitä 

muuten maksettaisiin.  

 

Uudet, äskettäin perustetut yhdistykset sekä monet jo kauankin toimineet 

ovat laittaneet liikkeelle jäsenhakulomakkeita, sekä paperisina että 

sähköisinä. Niillä voi ilmoittautua oman kyläyhdistyksen jäseneksi. 

Useimmissa vaihtoehtoina ovat olleet yksittäinen henkilöjäsenyys, koko 

talouden liittyminen jäseneksi, yhdistys tai yritysjäsenyys. Onpa monissa 

tarjottu vaihtoehtoa myös vapaaehtoiseen ja kertaluonteiseen 

kannatusjäsenmaksuun.  

 

Tämä viimeksi mainittu on hyvä pitää vaihtoehdoissa mukana. Tiedän 

nimittäin eräänkin kylän, jossa vanhempi henkilö halusi kannustaa oman 

kylänsä kyläyhdistyksen toimintaa huomattavalla kannatusjäsenmaksulla 

vuosittain perustellen sitä sillä, että kun hän ei mitenkään muuten pysty 

toimintaan osallistumaan.  

 

Ottakaapa yhteyttä kyläasiamies Sirpaan, niin saatte useita malleja 

jäsenhakulomakkeista ja asiasta lisää tietoa. Otetaanpa ensi vuonna 

oikein kampanjaksi pistää kymenlaaksolaisten kyläyhdistysten 

jäsenasiat järjestykseen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDOKSI! 
 

Kymenlaakson Kylät ry:n jäsenkyliä on vuonna 2013 81 kpl, 

henkilöjäseniä 49 ja kuntien asukasluvun mukaisesti porrastettua 

kannatusjäsenmaksua maksoivat kaikki Kymenlaakson kunnat Kotkaa 

lukuun ottamatta.  



 

OHJELMATYÖSTÄ JA AIKATAULUSTA 

 

Kymenlaakson Kylät ry:n maakunnallisen kehittämisohjelman kirjoitustyö 

on parhaillaan käynnissä. Ajoitimme ohjelmatyömme jo hyvissä ajoin 

tähän rahoituskausien vaihteeseen. Paikalliset toimintaryhmät Pohjois-

Kymen Kasvu ry ja Kehittämisyhdistys Sepra ry laativat viime kesänä 

omat strategiansa. Suomen Kylätoiminta ry:n Paikallistoimintaohjelmaa on 

hiottu koko tämän vuoden ajan.  

 

Maakunnan kyläyhdistyksen ohjelmassa voimme siten ottaa huomioon 

muiden tekemiä linjauksia ja peilata niitä omiin ajatuksiimme 

kymenlaaksolaisen kylätoiminnan kehittämiseksi. Tiivis yhteistyö eri 

tahojen kanssa edellyttääkin, että olemme samoilla linjoilla toiminnan 

kaikilla tasoilla.  

 

Laitamme heti alkuvuodesta liikkeelle nettikyselyn, jossa kartoitamme 

kymenlaaksolaisten kylätoimijoiden ajatuksia siitä, mitä Kymenlaakson 

Kylät ry:ltä odotetaan, toivotaan ja tarvitaan. Kuuntelemme herkällä 

korvalla ja kirjaamme esitettyjä asioita ohjelmaamme. Samassa kyselyssä 

haemme teiltä palautetta valtakunnallisen paikallistoimintaohjelman 

tärkeimpiin linjauksiin. Ohjelmaversiomme lähtee lausuntokierrokselle 

helmikuussa ja siihen saa antaa palautetta jonkin aikaa.  

 

Saatu palaute kirjataan, ohjelmatekstejä muokataan ja ohjelma esitellään 

vuosikokouksessamme maalis-huhtikuussa 2014. Kokous käsittelee 

ohjelman. Olemme jo varautuneet päivittämään ohjelmaa vuonna 2017. 

Asiat, olosuhteet, toiveet ja tavoitteetkin voivat matkan varrella muuttua, 

joten on hyvä kauden puolivälissä pysähtyä tuumailemaan, miten ovat 

muutokset tuulet aatoksiimme vaikuttaneet.  

 

Seuraa tiedotusta ja osallistu kymenlaaksolaisen kylätoiminnan 

ohjelmatyöhön. Sitä tehdään maakunnan kylien ja niiden toimijoiden 

parhaaksi. Kannattaa siis olla mukana! 

 

 

 

 



Koko ensi vuosi on aikaa ottaa hyöty Arjen tukea ja turvaa kotikylältä –

hankkeiden tarjouksista. Hankkeista on ihan äskettäin ilmestynyt erillinen 

tiedote, joka on jaossa tilaisuuksissamme.  

 

Mutta otetaanpa tähänkin esiin vähän turvallisuusasiaa pienen kysymys ja 

vastaus -leikin muodossa. 

 

ARJEN TURVAA – TULITKO AJATELLEEKSI? 

 

LIIKENNETURVALLISUUDESTA 

 

Onko autossasi ensiapulaukku? 

Jos vastasit kyllä, niin peukutus sinulle.  

Jos vastasit ei, niin käypä hankkimassa  

tai kirjoita asiasta joulupukille. 

 

Kun sinulla nyt on jo ensiapulaukku,  

niin kuuluuko sen sisältöön turvavyöleikkuri? 

 

Jos vastasit ei, niin hanki sellainen  

tai lähesty taas joulupukkia.  

Jos vastasit kyllä, tulee sinulle jatkokysymys.  

Onko leikkuri autossasi käden ulottuvilla  

mahdollisen vaaratilanteen varalta? 

Jos vastasit kyllä, niin voit onnitella itseäsi. Olet oivaltanut asian.  

Jos vastasit ei, niin missä leikkuri sitten on? Ei kai vain takakontissa 

ensiapulaukussa? Miten ajattelit sen ottaa käyttöön sieltä tarpeen tullen? 

 

Onko autossasi mukana heijastava turvaliivi?  

Mieluusti käden ulottuvilla.  

 

Jos vastasit kyllä, onnittelut jälleen.  

Jos joudut poistumaan autosta yllättäen  

esimerkiksi tähän pimeimpään vuodenaikaan,  

niin sinut kyllä huomataan. 

 

Jos taas vastasit ei, niin luotatko kohtaloon?  

 



KODINTURVALLISUUDESTA, ETENKIN JOULUN AIKAAN 

 

Poltatko kynttilöitä vain valvotusti?   

Kyllä. Emme hyväksy muuta vastausta.  

Viisas polttaa kynttilöitä aina  

valvovan silmän alla. Viimeinen  

huoneesta lähtijä sammuttaa kynttilät.  

Noudata aina varovaisuutta.  

Käytä vain kynttilöille tarkoitettuja alustoja. 

 

Onko kodissasi näkyvällä paikalla sammutuspeite?  

Jos vastasit kyllä, niin jälleen peukutusta. 

Jos vastasit ei, niin miksi? 

Tiesitkö sitä, että yksi yleisimmistä  

tulipalon syttymissyistä on viallinen  

sähkölaite tai varomattomuus sen käytössä.  

Sähkölaitteista johtuvia tulipaloja syttyy  

vuosittain lähes tuhat. Monet niistä voitaisiin  

välttää ennakoivilla toimilla ja lopuissakin  

vahinkoja voidaan ehkäistä tai ainakin vähentää  

mm. sammutuspeitteen avulla.  

 

 

     

   Toimiihan palovaroittimesi? 

   Onhan niitä riittävän monta?  

   Muistathan vaihtaa patterit ja  

   testata varoittimet säännöllisesti. 

  

 

 

 

Turvallista joulua! 
 

 

 



Päätimme tänä vuonna jättää joulukortit kirjoittamatta. 

Toivotamme teille Viivi-kissan viimejouluisen kuvan välityksellä 

mukavaa joulun aikaa ja kaikkea hyvää uudelle vuodelle! 

 

Kymenlaakson Kylät ry:n hallitus, työntekijät Joni ja Sirpa 
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Kohta loppuu kiire, lento 

Alkaa joulun aika rento 

Hiljaisuutta kuulostele 

Nuku, syö ja nautiskele 

Kunnossa on silloin kuosi 

Kun taas alkaa uusi vuosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

                                          Sivun 14 Viivi-kissan kuvasi Juuli Vähäuski,  

                                                            muutoin kyläkirjeen 4/2013 valokuvat Sirpa Vähäuski. 


