
Kymenlaakson Kylät ry
 Kyläkirje 2 / Kesäkuu 2015 



PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Kesä  2015  on  hyvässä  vauhdissa,  vaikka  ihan  siltä  ei  ehkä  tunnukaan.
Sateinen ja kolea kelikö lienee syynä, mutta ainakin miun mielestä kesä ei
ole oikein lähtenyt käyntiin vaikka tätä kirjoittaessa Juhannukseen on enää
alle viikko aikaa. Mutta menossa se kuitenkin on, ja täytyy vain uskoa ja
luottaa että kyllä ne kesäiset kelitkin sieltä vielä tulevat.

Alkaneena kesänä on eri tiedotusvälineissä jo muutamaan kertaan korviin
osunut sanapari ”tapahtumien superviikonloppu”. Kylienkin näkökulmasta
ainakin yksi sellainen on jo ollut ja toinenkin (ainakin tätä kirjoittaessa)
olisi tulossa.

Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna vietettiin useammassakin paikassa
kesäkauden avajaisia. Eteläisen Kymenlaakson alueella vietettiin monien
tapahtumien leaderviikkoa koko alkukuun ja Vuolenkoskella viikonlopun
täytti  Tuu  tupahan-asumistapahtuma.  Omalta  kohdalta  valitettavasti  nuo
tapahtumat  jäivät  näkemättä;  Korialla  järjestettiin  tuolloin  erä-  ja
vapaa-aikamessut jossa koko viikonloppu kului kylätoimintaa esitellessä. 

Samanlaiseksi  monien  tapahtumien  päiväksi  näyttäisi  muodostuvat
kesäkuun  viimeinenkin  lauantai.  Vuoden  kymenlaaksolainen  kylä,
Pyhällön  alueen  kylät  juhlii  tuolloin  arvonimeään  Pyhällön  kesätorin
yhteydessä.  Suur-Miehikkälässä  vietetään  jälleen  Pikkukylien
pikkumarkkinoita.  Omalla  kotikulmallani  Sippolassa  vietetään  jo
keskiviikosta  lähtien  perinteistä  Vonteenin  Valssia.  Ja  taitaapa  kyseessä
olla  vielä  eräs  vuoden  vilkkaimmista  häälauantaistakin,  joten  perhe-  ja
ystäväpiirien juhliakin riittää monelle kylätalolle.

En  malta  olla  tässä  yhteydessä  muistuttamasta  kyläportaalimme
tapahtumakalenterista.  Sinne  voitte  ilmoittaa  kaikkien  kiinnostuneiden
nähtäväksi  kylänne tapahtumat,  samalla  kun pystytte  tarkistamaan  onko
kukaan muu samaan ajankohtaa ainakaan ihan samankaltaista tapahtumaa.
Yhdessä  tekemällä  saamme  kalenterista  kattavan  seutukunnan
tapahtumahakemiston.

Kesien  perinteistä  tapahtumatarjontaa  ovat  myös  lukuisat  kesäteatterit,
joista  ensimmäiset  aloittelevat  esityskauttaan näihin aikoihin.  Näidenkin



tarjonta  on  maakunnassamme  varsin  monipuolista;  luulisi  jokaiselle
löytyvän  jotakin  joten  käyttäkää  ihmeessä  tämäkin  tarjonta  hyväksi!
Kymenlaakson  harrastajateattereiden  tarjontaa  esittelevän  Lauteilta
tuulee-lehden  voi  napata  vaikkapa KyKyn osastolta  tapahtumissa  joissa
olemme mukana.

Toivotan  kaikille  oikein  hyvää  kesää  ja  nauttikaa  kesätapahtumista,
olittepa sitten järjestäjänä tai yleisönä!

     Terveisin, Sami

____________________________________________________________

KYKYN TOIMISTO MUUTTAA

Kymenlaakson Kylät ry:n toimisto muuttaa Mäyränkorpeen, vanhan postin
tiloihin, osoitteeseen Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski.

Samoihin  tiloihin  siirtyy  Leader  Pohjois-Kymen  Kasvu,  jonka  kanssa
olemme  vuosien  varrella  tehneet  paljon  yhteistyötä.  Muutto  tapahtunee
heinäkuun  ensimmäisellä  viikolla,  kunhan  käynnissä  oleva  remontti
saadaan valmiiksi. Toivoisimme, että päivitätte toimiston uuden osoitteen
tietoihinne,  jotta  postin  siirtyminen   hoituisi  mahdollisimman  vaivat-
tomasti.

Tiedotamme  toimiston  aukioloajoista  ja  muusta  asiaan  liittyvästä
tarkemmin,  kunhan  pääsemme  uusiin  tiloihin.  Kesäkuun  ajan  meidät
löytää  vielä  vanhasta  osoitteesta  Kalevankadulta,  syk-
symmällä keitellään sitten toimitilojen avajaiskahvit!



JÄSENYYDESTÄ

Toimitamme tämän kyläkirjeen ohessa vielä muutamat jäsenmaksulaskut
yhdistys-  ja  henkilöjäsenille,  jotka  eivät  olleet  muistaneet  maksaa
jäsenmaksua  edelliseen  eräpäivään  mennessä.  Jos  lasku  on  mielestänne
aiheeton,  toivomme,  että  ilmoitatte  siitä  osoitteeseen
toimisto@kymenkylat.fi tai puhelimitse Elinalle numeroon 040 184 3576.

KyKyn  jäsenenä  olet  mukana  kannattamassa  maakunnallista
kyläyhdistystä,  joka  maakunnallisena  kattojärjestönä  valvoo,  tiedottaa,
auttaa ja järjestää. Toimimme jäsentemme maakunnallisena edunvalvojana
osallistuen ja kantaa ottaen paikallisissa  kuin myös yli  maakuntarajojen
järjestettävissä tapahtumissa. Eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden
kanssa  järjestämme  toimintaa  ja  ajamme  maaseudun  pienempien  etua.
Alkavien hankkeiden myötä toimintamme tulee olemaan näkyvämpää ja
pystymme  olemaan  vielä  konkreettisemmin  Kymenlaakson  kylien
käytettävissä.

Jäsenetuna tilaamme yhdistysjäsenillemme 6 kertaa vuodessa ilmestyvän
Maaseutuplus  -lehden,  kaikille  jäsenillemme  lähetämme  3-4  kertaa
vuodessa ilmestyvän kyläkirjeen. Myös Kyläportaali-hankkeeseen mukaan
lähteneet  kylät  saavat  jäsenetuna,  ilman  erillistä  korvausta,  apua
kyläsivujen  ylläpitoasioissa.  Tämän  lisäksi  tiedotamme  kyläasioista
laajemmin  sähköpostitse,  internet-sivuillamme  ja  Facebookissa.  Muista
käydä aika-ajoin vilkaisemassa sivumme!

Jos et vielä ole yhdistyksen jäsen, voit helposti liittyä jäseneksi osoitteessa
www.kymenlaaksonkylat.fi →  Liity  jäseneksi. Siellä  valittavana
tulostettava tai sähköinen liittymislomake.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kylätoiminnan valtakunnallinen kattojärjestö

Suomen Kylätoiminta ry, www.kylatoiminta.fi 

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


TAPAHTUMIA

KyKyn tapaa tänä kesänä muun muassa seuraavista kesätapahtumista;

Sippolan kylätori 26.6. klo 14-18
Sippolan kirkonkylän puistikko

Pikkukylien Pikkumarkkinat 27.6. klo 9-14
Suur-Miehikkälän seurantalon alue

Pyhällön Kesätori 27.6. klo 10-12
Pyhällön koulun piha. Kesätorin yhteydessä vuoden kylän palkitseminen!

Vuolenkosken lähiruokatapahtuma 26.7.  klo 11-16
Vuolenkosken paloaseman ja kyläkoulun pihapiirissä

Elimäen Lähiruokamessut 12.-13.9.2015

Katso lisää tapahtumia ja ilmoita myös oman kyläsi tapahtumat osoitteessa
www.kymenkylat.fi/tapahtumakalenteri.

LOKAALI 2015

Koe superviikonloppu Raahessa 4.-6.9.2015!
Valtakunnallinen  paikallis-  ja  kylätoimijoiden  tapaaminen  Lokaali
järjestetään  tänä  vuonna  Raahessa.  Lokaali  -tapahtuma  on  tarkoitettu
kaikille maaseudun ja kylien toimijoille. Samalla pidetään maakunnalliset
ja Raahen kylien kyläpäivät. Lokaali-päiviä on täydennetty useilla muilla
huipputapahtumilla.  Tapahtumat  ovat  avoimia  kaikille,  mutta  osaan
tapahtumista  on  ennakkoilmoittautuminen.  Ks  lisää  tapahtumasta
www.ppkylat.fi/lokaali.

http://www.kymenkylat.fi/tapahtumakalenteri


AVOIMET KYLÄT LAUANTAINA 11.6.2016!

Tämän  vuoden  Avoimet  Kylät  -päivä  järjestettiin  kesäkuun  alussa  ja
mukana  oli  valtakunnan  tasolla  yli  400  kylätapahtumaa.  Ensi  vuoden
Avoimet Kylät-päivä on jo lyöty lukkoon, jotta ideointiin ja järjestämiseen
jää  runsaasti  aikaa,  eikä  samalle  päivälle  ehdi  muodostua  muuta
tapahtumaa.  Tapahtumaa  on  tänä  vuonna  koordinoinut  Satakylien
kyläasiamies  Hanna  Ruohola,  joka  on  luonut  tapahtumille
valtakunnallisesti  yhteensopivat  markkinointipohjat  sekä  nettiin
karttapohjan,  josta  näkee  kaikki  kylien  tapahtumat  kyseisenä  päivänä.
Sama käytäntö toteutunee ensi vuonna.

Ensi kesänä 11.6.2016 Kymenlaaksosta toivotaan mukaan paljon kyliä ja
tapahtumia.  Tästä  tiedotetaan  kattavammin,  kun  sen  aika  on.  Laittakaa
kuitenkin päivämäärä jo valmiiksi kyläkalentereihinne!

SUOMI 100-V.

Vuosi 2017 on suuri juhlavuosi, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Juhlavuotta
on alettu jo suunnittelemaan monessa maakunnassa, Kymenlaakson 
liittokin on pitänyt aloituspalaverin asian tiimoilta.

Tarkoituksena on järjestää aiheeseen liittyvää tapahtumaa ympäri vuoden, 
ympäri Suomen ja kunnioittaa ja muistaa täten satavuotista isänmaatamme.
Eritoten alueet, jotka ovat toimineet tapahtumanäyttämöinä tuolloin 100 
vuotta sitten, ideoikaahan alueillanne tapahtumaa ja toimintaa. Tästä myös 
lisäinformaatiota tuonnempana.  

Maaseutufoorumi Kotkan Vellamossa maaliskuussa. Ensi vuonna
foorumi järjestetään taas pohjoisessa Kymenlaaksossa.



PYHÄLLÖN ALUEESTA VUODEN MAAKUNNALLINEN KYLÄ

Vuoden  kyliä  ja  kylätoimijoita  etsittiin  ja  palkittiin  kevään  aikana.
Kymenlaakson  kylien  ja  Leader-ryhmien  edustajista  koottu
valintatoimikunta  teki  ehdotuksensa  valinnoista  Kymenlaakson  liiton
maakuntahallitukselle,  joka  virallisti  valinnat  kokouksessaan  huhtikuun
puolessa välissä;
Vuoden 2015 Maaseututoimija Pertti Halsola, Kouvola
Vuoden 2015 Kylätoiminnan tiennäyttäjä Tuomo Uutela, Hamina
Vuoden 2015 Kylä Pyhällön alueen kylät, Hamina

Vuoden  kylän  ja  Kylätoiminnan  tiennäyttäjän  palkitseminen  suoritetaan
Pyhällön Kesätorin yhteydessä 27.6.2015. Tilaisuudessa paikalla KyKyn
edustus sekä maakuntajohtaja. 
Vuoden  maaseututoimija  Pertti  Halsola  kukitettiin  toukokuussa  Leader
Kasvun vuosikokouksen yhteydessä.

YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄTILANNE

Reilun  vuoden  yhdistyksen  työntekijänä  toimineen  kyläavustaja  Elina
Seppäsen  työsopimus  päättyi  toukokuussa.  Hallitus  päätti  jatkaa
työsuhdetta  vuoden 2015 loppuun asti,  jotta  yhdistyksen juoksevat asiat
tulevat  hoidettua.  Elinan  tapaa  muun  muassa  kesätapahtumista  sekä
heinäkuun  alusta  alkaen  uudelta  toimistolta  Kuusankoskelta.  Uuden
kyläasiamiehen  palkkaaminen  otetaan  taas  asialistalle  ensi  syksynä.
Elluun  saa  yhteyden;  elina.seppanen@kymenkylat.fi,  p.  040  184  3576.
Hallitusjäsenten yhteystiedot löydät kotisivuiltamme. 

HALLITUSKUULUMISET

Leader  Kasvua  hallituksessa  edustanut  Tuula  Mikkola  jää  eläkkeelle
työstään  Pohjois-Kymen  Kasvun  toimistopäällikkönä,  eikä  täten  enää
edusta  edellä  mainittua  tahoa  hallituksessamme.  Leader  Kasvu  valitsee
Tuula Mikkolan seuraajan syksyllä.

Toivotamme  Tuulalle  leppoisia  eläkepäiviä  Jaalaan,  sekä  kylille  ja
kylätoimijoille lämpimän leppoisia kesäpäiviä!

mailto:elina.seppanen@kymenkylat.fi


Kymenlaakson Kylät ry

w  ww.kymenlaaksonkylat.fi
www.kymenkylat.fi

meidät tavoittaa;

toimisto@kymenkylat.fi
etunimi.sukunimi@kymenkylat.fi

Mantereentie 2,

45720 Kuusankoski

(1.7.2015 alkaen)

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

	Kyläkirje 2 / Kesäkuu 2015
	PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
	KYKYN TOIMISTO MUUTTAA
	JÄSENYYDESTÄ
	TAPAHTUMIA
	LOKAALI 2015
	AVOIMET KYLÄT LAUANTAINA 11.6.2016!
	SUOMI 100-V.
	PYHÄLLÖN ALUEESTA VUODEN MAAKUNNALLINEN KYLÄ
	YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄTILANNE

	HALLITUSKUULUMISET
	Kymenlaakson Kylät ry

