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Maaseutufoorumi 29.3.2017!
Järjestyksessä jo 11. maaseutufoorumi järjestetään Merikeskus Vellamossa
Kotkassa 29.3.2017. Tämän vuoden teemana on HUKKA HYÖDYKSI, ja
tarjolla on monenlaisia puheenvuoroja metsäbiotaloudesta ruokahävikin
pienentämiseen. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.
Järjestäjät tarjoavat aamukahvit, omakustanteista lounasta on mahdollisuus
nauttia Vellamon ravintola Laakongissa.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan foorumiin 24.3. mennessä
Leader Sepran nettisivuilla www.sepra.fi-ajankohtaista.
Ilmoittautua voi myös Kymenlaakson kesäyliopistoon Raija Hellekarille
puh. 040 538 0213.

_________________________________________________________

Jäsenyydestä
Postitamme tämän kyläkirjeen mukana jäsenmaksulaskut henkilö-,
yhdistys- ja kuntajäsenillemme. Kymenlaakson Kylät ry:n jäsenenä tuet
maakunnallista kylätoimintatyötä ja olet osana mahdollistamassa
toimintaa, josta tässäkin kyläkirjeessä tiedotetaan. Jäsenmaksu vuonna
2017 on henkilöjäseniltä 10 € ja yhdistyksiltä 30 €.
Kymenlaakson Kylät ry:n jäseneksi voi liittyä helposti verkkosivujemme
kautta täyttämällä tulostettavan tai sähköisen jäsenlomakkeen:
www.kymenlaaksonkylat.fi/jasenlomakkeet.

Kiitos jäsenyydestäsi!
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Kutsu
Kymenlaakson Kylät ry:n
sääntömääräinen vuosikokous
Torstaina 26.4.2017 klo 18.00
Haminan Vehkalinnassa
Vehkalinnantie 10, 49400 Hamina
Kokouksen esityslistalla mm. viime vuoden tilit ja
toimintakertomus sekä hankekuulumiset..
Tutustu kokousmateriaaleihin etukäteen Kymenlaakson
Kylät ry:n verkkosivuilla www.kymenlaaksonkylat.fi.
Kahvia ja pullaa tarjolla klo 17.30 alkaen.
Olet lämpimästi tervetullut!
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Kyläpäällikkökoulutus!
Kymenlaakson Kylät ry järjestää Kyläpäällikkökoulutuksen Haminan
Myllykylän kylätalo Tahtilassa lauantaina 6.5.2017! Lauantaipäivän
mittainen koulutus tarjoaa yhdistystoimijoille tiiviin koulutuspaketin
järjestötoiminnan eri osa-alueista. Koulutuksen avulla vahvistetaan
kylätoimijoiden valmiuksia ja osaamista sekä tarjotaan uusia eväitä
kylätoimintaan. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti kyläyhdistysten
uusille luottamus- ja toimihenkilöille. Koulutus on maksuton, lounas
omakustanteinen. Päivän ohjelma lisätään Kykyn nettisivuille maaliskuun
aikana.
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.kymenlaaksonkylat.fi viimeistään
26.4.2017. Paikkoja rajoitettu määrä.

____________________________________________________________

Kylähelppi -hankkeeseen mahtuu vielä mukaan!
Kymenlaakson Kylät ry:n Kylähelppi -hanke jatkuu ainakin vuoden 2017
kesälle asti. Tänä aikana olemme saaneet palkkatukirahoja käytettäväksi
viiden kyläavustajan palkkaamiseen. Mikäli teidän yhdistyksessä olisi
tarvetta apurille eli kyläavustajalle kuuden kuukauden mittaiseen
työsuhteeseen, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen!
Hankkeessa autetaan (kylä)yhdistyksiä työllistämään pitkäaikaistyöttömiä
avuksi yhdistyksen työtehtäviin sekä helppimään kyläläisiä arjen
askareissa. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi lumenluonti, puutyöt,
asiointi- tai atk-apu, mitä ikinä avun tarve sitten onkin. Näistä kyläläisille
myytävistä avustajapalveluista yhdistys voi veloittaa 10€/h + km-korvaus.
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Jokainen työllistävä yhdistys sekä työllistettävä henkilö
ovat erilaisia, joten työtehtävät räätälöidään ottaen
huomioon tarve ja osaaminen.
Hankkeeseen mukaan lähteminen on tehty yhdistyksille mahdollisimman
helpoksi. Valtakirjamenettelyllä hankehenkilöstö pystyy hoitamaan
yhdistyksen puolesta kaikki paperihommat, palkanlaskut, -maksut sekä
viranomaisyhteistyön. Yhdistykselle tämä ”palvelupaketti” maksaa
60€/kk/kyläavustaja. Tämän maksun yhdistys saa helposti katettua
avustajapalveluista saatavilla kympeillä. Palkkauskulut katetaan 100 %
TE-toimiston myöntämällä palkkatuella.
Mikäli kiinnostuit, niin olehan yhteydessä. Tullaan mielellään kertomaan
asiasta lisää!

Terveisin,
Projektipäällikkö
Elina Seppänen
p. 040 184 3576
Työvalmentaja
Tanja Mynttinen
p. 044 297 7738

Asiaa yrittäjyydestä Kyläavustajakoulutuksessa 15.2.2017.
Puhujana Leena Gardemeister Kinnosta.

Kymenlaakson Kylät ry:n yhteistyökumppani 2017
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Aurinko paistaa ja Avoimet Kylät -päivä lähestyy!
Kylätoimintaliike kutsuu kaiken kansan juhlistamaan satavuotiaan Suomen
itsenäisyyttä Avoimet Kylät -päivänä 10.6.2017! Juhlinnan lisäksi
tapahtumalla lisätään kylätoiminnan näkyvyyttä, markkinoidaan kyliä
vierailu- ja asuinpaikkana ja madalletaan kynnystä tutustua lähikyliin.
Avoimet Kylät -päivä järjestään kesällä 2017 valtakunnallisesti jo kolmatta
kertaa. Suomen juhlavuonna mukaan toivotaan entistä useampia kyliä
moninaisine tapahtumineen. Toivomme, että mahdollisimman moni kylä
yhteistyötahoineen lähtisi innolla mukaan! Päivän ohjelma kylällä voi olla
mitä tahansa: tanssit, markkinat, ruokailua, liikuntaa, esityksiä,
huutokauppa, tonttien esittelyä tai mitä ikinä ohjelmaa kylällä
halutaankaan järjestää. Tarkoitus on, että tilaisuus on kaikille avoin ja
ohjelma sellaista, että se houkuttelee kävijöitä tutustumaan kylän
toimintaan ja käyntikohteisiin.
Kymenlaakson Kylät ry yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa
hoitaa päivän yleismarkkinoinnin, kuten valtakunnallisen mainoskampanjan, mediatiedottamisen, nettisivut ja some-markkinoinnin sekä
yhtenäiset tienvarsikyltit kylille.
Tapahtumapäivään voi vielä ilmoittaa oman kylänsä tapahtuman;
ohjelma, paikka, aika, tarkka osoite, järjestävä taho ja yhteyshenkilö
yhteystietoineen. Tiedot tulee olla toimitettuna 30.4. mennessä
sähköpostitse: elina.seppanen@kymenkylat.fi.

Alustavia
tapahtumailmoituksia
pyydettiin
helmikuun aikana ja ilmoituksia tulikin huikeat
40. Näiden tietojen perusteella olemme valinneet
kohteet, johon järjestämme Avoimet Kylät päivänä neljä bussiretkeä. Kaikille avoimista
maksuttomista bussiretkistä tiedotamme kevään
aikana lisää.
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Avoimet kylät -päivän valtakunnallinen sivusto www.avoimetkylat.fi.
Vuoden 2017 tapahtumatietoja päivitetään sivustolle kevään mittaan.
____________________________________________________________

Seuratkaa nettisivuja, käykää Facebookissa tökkäämässä ja
tykkäämässä ja samalla vastaamassa Kyläkyselyyn!
Postitamme kyläkirjeen jäsenillemme 2-4 kertaa vuodessa. Tämä tarkoittaa
sitä, että suuri määrä tiedotusasioista ei päädy painettuun kyläkirjeeseen
aikataulullisista syistä. Kannattaakin hyödyntää sähköisiä kanavia ja käydä
tutustumassa KyKyn netti- ja Facebook -sivuihin.
Nettisivuiltamme löytyy KYLÄKYSELY, jolla kerätään tietoa toiminnan
tueksi ja tulevaisuussuunnittelutyöhön. Samaisella lomakkeella voi
päivittää muuttuneet yhteystiedot ja lisätä itsensä sähköpostilistalle.
____________________________________________________________

Nuorten kyvyt käyttöön -hanke
Nuorten kyvyt käyttöön -hanke jatkuu vielä toukokuun puoleen väliin
saakka. Hankkeen projektityöntekijä Saija on auttanut jäsenyhdistyksiämme erilaisissa työtehtävissä, ja hänen osaamistaan on tarjolla
vielä muutaman kuukauden ajan. Olisiko teillä avun tarvetta – esimerkiksi
arkistointityötä,
avustavaa
tapahtumajärjestelyä?
Tarjoamme
vastikkeetonta apua yhdistystöiden hoitamiseen noin viikon ajaksi
kerrallaan maalis-huhtikuun vaihteessa.
Yhteydenotot:
saija.pesonen@kymenkylat.fi
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Hallitus 2017
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

Timo Riihelä, Miehikkälä
timoriihela@hotmail.com

Tarja Paavola, Pyhtää
tarjapaavola@suomi24.fi

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
yhdistyksen sihteeri
projektipäällikkö, Kylähelppi -hanke
Avoimet Kylät Kymenlaaksossa 2017
puh. 040 184 3576

Tanja Mynttinen
työvalmentaja, Kylähelppi -hanke
puh. 044 297 738

Saija Pesonen
projektityöntekijä, Nuorten kyvyt käyttöön -hanke
puh. 040 838 9989
sähköposti: etunimi.sukunimi@kymenkylat.fi
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