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Enäjärvellä kesän alussa 2014
KESÄ ON TULLUT!
Työntäyteinen, kiireinen kevätkausi kääntyy kesäksi. Kylillä
valmistaudutaan
monenmoisiin
kylätapahtumiin,
markkinoihin,
kesäjuhliin. Vuodenajat heijastuvat paljon kylätoimintaan. Tapahtumia ja
tilaisuuksia
rakennetaan
vallitseviin
olosuhteisiin
sopiviksi.
Kyläkohtaisista tapahtumista tieto kulkee suusta suuhun, postilaatikosta
toiseen ja osallistujamäärä on yleensä hyvä. Koko kylä kokoontuu,
mukaan saadaan kesäasukkaatkin. Monet tapahtumista ovat myös sellaisia,
että ne kiinnostavat muitakin, mahdollisesti henkilöitä täysin
kylätoiminnan ulkopuolelta. Tiedonvälityksen merkitys korostuu.
Muistattehan ilmoittaa tapahtumat maakunnallisen portaaliin. Tietoa
voidaan laittaa myös yhdistyksemme kotisivuille.
Arjen Turva –hankkeissa tapahtui kevään mittaan monenlaista. On ollut
turvallisuustapahtumia,
ilkivaltailtaa,
hätäensiapuopastusta,
kodin
turvallisuusiltaa. Parille tulevalle viikolle on vielä ladattu turvallisuutta
edistäviä ja vahvistavia toimenpiteitä ja tilaisuuksia sinne tänne, mutta
sitten on kesätauon paikka. Elokuusta alkaen on aika ottaa loppukiri.
Kyläkirjeessä kerrotaan niistä tarjouksista, joihin kylät vielä voivat tarttua.
Päivämääriä tuonne syksylle voidaan lyödä lukkoon vaikka saman tien,
olkaa yhteyksissä. Hankkeiden toiminta loppuu marraskuussa. Loppuvuosi
käytetään raportointiin ja lomapäiviin.
Kyläportaali –hanke on loppusuoralla. Hankkeen määrälliset tavoitteet
täyttyvät ja jopa ylittyvät. Kyläkirjeestä löydät tämän hankkeen viimeiset
terveiset. Portaaliin on mahdollista tulla mukaan vielä hankkeen
jälkeenkin, kustannuksia mukaan tulosta kylälle kuitenkin aiheutuu. Tästä
kannattaa kysellä hankevetäjä Jonilta, joka jää vielä tämän hankkeen
jälkeenkin yhdistykselle töihin toteuttamaan osasia turvahankkeista sekä
vastaamaan loppuvuoden ajan portaalista ja kotisivuista. Kyläavustaja
Elina on aloittanut Kalevankadun toimistolla. Elinan terveiset, yhteystiedot
samoin kuin ajankohtaista asiaa kyläavustajatoiminnasta löydät toisaalta
kyläkirjeestä.
Yhdistyksemme toiminnan jonkinlaisena perusturvana on ollut valtionapu,
joka on mahdollistanut kylien neuvonnan ja opastuksen perusasioissa. Joka

vuosi erikseen päätettävä valtionapu ja päätöksen tulo juuri joulun alla
aiheuttavat joka kerta päänvaivaa. Toiminnan suunnittelu leijuu tyhjän
päällä, kun tieto rahoituksesta puuttuu. Viimeisin tieto on, että
valtionapuun tullaan esittämään ensi vuodelle leikkauksia, jolloin
toimintamme entisestään hankaloituu.
Uuden ohjelmakauden hankerahoituksia ei vielä ole käytettävissä.
Hallituksellamme onkin viimeistään syksyllä pohtimista, kuinka ja missä
muodossa, minkälaisena Kymenlaakson Kylät ry jatkossa toimii ja
näyttäytyy.
Omalta osaltani pitkään kypsytelty päätös konkretisoituu joulukuussa.
Lopetan vuodenvaihteessa kyläasiamiestehtävät 12 vuoden jälkeen. Paljon
on kyliä kierretty, mukavia ihmisiä tavattu ja ehkä jotain saatu
aikaiseksikin. Nyt on vain aika löytää uudet, innokkaat ja tuoreet voimat
tämän homman veturiksi.

Aurinkoista kesää!
kyläasiamies Sirpa
p. 044 2977 738, 040 5492 410, 044 5441 345
sirpa.vahauski@pp.inet.fi
www.kymenlaaksonkylat.fi (yhdistyksen sivut)
www.kymenkylat.fi (maakunnallinen portaali)

Ps. Jään lomalle 16.6. ja palaan töihin 7.8.

Tämän tiedotteen Arjen Tukea ja Turvaa kotikylältä - ja Kyläportaali –hankkeiden osuutta
on rahoittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Tiedotteen sisällöstä vastaa Kymenlaakson
Kylät ry sekä yhdistyksen Arjen Turva – ja Kyläportaali –hankkeet.

Puheenjohtajalta
Kevät alkaa pikku hiljaa kääntyä kesäksi
ja erilaiset tapahtumat ja aktiviteetit käynnistyvät pitkin maakuntaa. On kesätoria,
kesäteatteria ja muita vastaavia niin
paljon, että joutuu miettimään mihin
kaikkialle ehtii. Kesän myötä myös
ulkosalla toteutettavat hankkeet pääsevät
paremmin vauhtiin. Hankkeiden osalta
alkaakin loppukiri; onhan päättyneen
kauden aikana myönnetyt hankkeet
toteutettava viimeistään tämän vuoden
loppuun mennessä.
Loppukiri on edessä KyKynkin hankkeilla. Kyläportaali alkaa olla viimeistelyä
ja raportointia vaille päätöksessä. Ihan
kokonaan Joni ei meitä vielä kuitenkaan jätä, vaan on ainakin vuoden
loppuun asti mukana avustaen mm. Arjen turva-hankkeissa. Arjen turvahankkeet pyörivät vielä vuoden loppuun asti. Niiden puitteissa voidaan
järjestää kylillä erilaisia turvallisuutta lisääviä koulutuksia ja tilaisuuksia:
aiheesta löytyy tarkempaa tietoa tästäkin kirjeestä.
Osallistuin itsekin muutama viikko takaperin hankkeen puitteissa
järjestettyyn hätäensiapukoulutukseen. Tuolla ajatuksia herätti erityisesti
kellotaulu, jossa oli esitetty miten hengityksen pysähtyminen vaikuttaa
aivoihin; kymmenen minuutin aika aiheuttaa jo jokseenkin varmasti jonkin
asteisia aivovaurioita. Elvytyksellä tuohon kelloon voidaan kuitenkin
”ostaa lisää minuutteja”.
Me osallistujat keskustelimme tauolla aiheeseen liittyen. Oma kylämme ei
ole mahdottoman syrjäinen, matkaa kuutostiehen ja Suomen
helikopteritoiminnan keskukseen on 6-12 kilometriä riippuen siitä, missä
päässä kylää asustaa. Siltikin, ambulanssin tai edes ensivasteen
saapuminen vie yleensä vähintään puoli tuntia. Näitä kahta asiaa
yhdistämällä mieleen tulee ajatus, kuinka hätäensiaputaitojen osaaminen

olisi erityisen tärkeää meille vähän kauempana keskuksista asuville.
Oikeastaan ainakin elvyttämisen pitäisi olla kouluissa opetettava
perustaito. Kehotankin kaikkia käymään tuollaisella kurssilla mikäli
mahdollisuus vain tulee eteen. Ja hankkeemme kautta yksi mahdollisuus
tähän on tarjolla. Tarttukaa ihmeessä tähän mahdollisuuteen!
Hyvää ja aurinkoista kesää!
T: Sami

Kymenlaakson Kylät ry:lle Kyläavustaja
Kyläavustajan tervehdys
Hei, olen aloittanut Kymenlaakson Kylät ry:ssä kyläavustajana viikolla 21.
Tulen olemaan innolla mukana kaikenlaisissa maakunnallisen
kyläyhdistyksen asioissa ja tapahtumissa. Tulemme siis varmasti
törmäämään lähitulevaisuudessa! Minut löytää Kouvolasta Kalevankadun
toimistolta, ellen sitten ole kylillä pörräämässä.

Lämmintä mieltä ja kesää kaikille!
Terveisin
Elina Seppänen
040 1843576
elina.seppanen@kymenkylat.fi

Kyläportaalihankkeen ja hankevetäjä Jonin terveiset
Pääasiassa kotisivuja kylille tuonut Kymenlaakson Kyläportaali – portti
kyliin -hanke alkaa olla loppusuoralla. Reilun kahden vuoden aikana
hankkeessa on saatu käynnistettyä yli 30 kotisivuprojektia, joista
muutamat koskettavat kylien yhteenliittymiä. Kotisivuja on tehty vuoden
2013 alusta alkaen, mutta viimeisimmät halukkaat aloittivat työnsä vasta
tämän vuoden toukokuussa. Määrälliset tavoitteet on saavutettu, sillä
hankkeeseen oli tarkoitus saada mukaan 30 kylää.
Hanke on ollut minulle lyhyen työurani haastavin, mutta samalla antoisin
tehtävä. Tästä huolimatta suurimman työn ovat kuitenkin tehneet
osallistujakylien aktiivitoimijat, jotka ovat olleet luomassa oman kylän
kotisivujen sisältöä vapaa-aikanaan. Suuri kiitos kuuluu näille ihmisille,
joista useat ottivat haasteen vastaan, vaikka välillä ongelmia tuntui
ilmenevän tuon tuosta. Kylätoiminnan kannalta muiden kannattaisikin siis
katsoa mallia näistä ihmisistä, jotka uskaltavat tehdä myös jotain uutta ja
kokonaan oman mukavuusalueen ulkopuolelta.
Hanke jatkuu ajallisesti vielä heinäkuun loppuun saakka, mutta jättäydyn
kesälomalle juhannuksesta alkaen aina hankkeen loppuun saakka.
Toivoisinkin, että hoitaisimme kotisivuihin liittyvät asiat ennen
juhannusta. Ennen juhannusta kannattaa hoitaa kuntoon erityisesti
verkkotunnusasiat eli yksilöivän verkko-osoitteen hankinta omille
kotisivuille. Ottakaa siis aktiivisesti yhteyttä, mieluiten puhelimitse.
Hankkeen päättymisen jälkeen osallistujien käyttöön jää opastusaineistoa
osoitteeseen www.kymenkylat.fi/edu . Kannattaa kuitenkin ottaa
huomioon se tosiasia, että järjestelmien kehittyessä ja päivittyessä osa
aineistosta tulee vanhenemaan 1 – 2 vuoden aikana. Suosittelen siis
pitämään kertyneitä taitoja yllä kirjautumalla aktiivisesti kotisivuille.
Kotisivujen ylläpitämiseen kuuluu myös päivittäinen sivustolla vierailu,
jolla varmistetaan sivujen toimivuus.
Hankkeessa toimiville ylläpitäjille tullaan toimittamaan sähköpostitse
ohjeistus hankkeen jälkeiselle ajalle siitä, miten tulee toimia vikatilanteissa
ja kehen pitää olla yhteydessä. Mikäli sähköpostiosoitteesi on vaihtunut,
käythän muuttamassa sen myös Kyläportaalin profiilissasi.

Aivan lopuksi, koska kyseessä on hankkeen osalta viimeinen kyläkirje,
haluaisin kiittää teitä kaikkia osallistujia aktiivisuudestanne. Tätä
lukiessanne voisitte joko onnitella itseänne tai käydä onnittelemassa oman
kylän kotisivujen kehittäjää, sillä minä olen tarjonnut vain työkalut
kotisivujen toteuttamista varten.
Osallistujakylät
Kouvolasta: Anjala, Hartola, Jaalan kirkonkylä, Mielakka-OjaniittyVahtero, Mämmälä-Marinkylä, Niinimäki, Paljakka-Pökölä, Savero,
Siikava, Sippukylät, Teuroinen, Tirva, Valkealan kylä, Verla ja
Vuohijärvi.
Kotkasta: Huruksela, Kaarniemi ja Länsi-Kymin kylät.
Pyhtäältä: Heinlahti, Hirvikoski ja Kaunissaari.
Haminasta: Kannusjärvi-Kitula,
Pyhältö ja Saviniemi.

Myllykylä,

Mäntlahti,

Pitäjänsaari,

Miehikkälästä: Saivikkala ja Suur-Miehikkälä.
Virolahdelta: Klamilan seutu ja Virojoki.
Joni Tyviö, hankevetäjä
040 670 2155
kykyportaali@gmail.com

Kymenlaakson Kyläportaali – portti kyliin
Hanke alkoi keväällä 2012 ja sen vetäjänä aloitti 8.5.2012 Joni Tyviö.
Reilussa kahdessa vuodessa 31 kylää on laatinut kotisivut, maakunnallinen
tapahtumakalenteri on luotu, opastuksia ja vertaistuki-iltoja on järjestetty
eri puolilla maakuntaa.
Hanke päättyy 31.7.2014. Joni on lomalla juhannuksesta heinäkuun
loppuun, joten hankkeessa on meneillään viimeiset toimenpiteet.
Hankkeen hakija Kymenlaakson Kylät ry kiittää mukaan lähteneitä kyliä ja
toimijoita. Hankkeelle tuntui alun takkuilun jälkeen olevan selkeä kysyntä
ja tarve.

KESÄTORI
MARKKINAT
KESÄTEATTERI
KYLÄJUHLAT
KYLÄTANSSIT
URHEILUKILPAILUT
MUUTA MUKAVAA JNE.

Ilmoita kyläsi tapahtuma maakunnallisen kyläportaalin
tapahtumakalenterissa. Lähetä tiedot kyläavustaja Elinalle
elina.seppanen@kymenkylat.fi
Käy katsomassa osoitteessa

Maakunnallinen kylien kehittämisohjelma vuosille 2014 – 2020 on
ilmestynyt.
Eloa, iloa, kykyä ja taitoa –otsikkoa kantava ohjelma on tarkoitettu kylien
käyttöön. Kymenlaakson Kylät ry voi auttaa, opastaa, kannustaa ja
innostaa, mutta varsinaiset teot tapahtuvat kylätasolla. Ohjelmaan on
haettu laajasti tavoitteita ja toimenpiteitä ajatuksella, että kukin kylä voi
poimia sieltä itselleen sopivia ideoita.
Ohjelma postitetaan jäsenille ja sitä on jaossa tilaisuuksissamme.
Se löytyy myös nettisivuiltamme www.kymenlaaksonkylat.fi

Vuoden maakunnalliset valinnat 2014
Kymenlaakson vuoden kylä on Vuolenkoski. Titteli on annettu aiemmin
kylälle jo kahdesti, mutta viimeaikaiset todella merkittävät
kehittämistoimet saivat valintatoimikunnan päätymään Vuolenkosken
valintaan. Omakylä Vuolenkoski Oy on Suomessa lajissaan ainutlaatuinen,
Omaverkko tuo esiin kylän palvelut ja osaamisen ja toimii mallina mille
tahansa edistystä ja kehitystä janoavalle kylälle.
Valintatoimikunnassa on aina ja joka kerta käyty keskustelua valintojen
maakunnallisesta jakaantumisesta. Kun kylätoiminnan tiennäyttäjäksi
ehdotettiin Pauli Pethmania Vuolenkoskelta, tuli esiin tämä kysymys
valintojen maakunnallisesta kattavuudesta. Aika pian toimikunta päätyi
siihen, että hyvän kylän valitseminen vuoden kyläksi ei voi estää
ansioituneen kylätoiminnan tiennäyttäjän valintaa. Tai toisinpäin.
Valintatoimikunnassa valintojen nähtiin jopa tukevan toisiaan.
Maaseututoimijaksi valittiin Leader-Sepran toiminnanjohtaja Marjo
Tolvanen. Ansioiksi nostettiin mm. vahva kansainvälinen toiminta ja
asioihin mukaan kokonaisvaltaisesti heittäytyminen.
Kymenlaakson valinnat valintatoimikunnan esitysten mukaisesti hyväksyi
Kymenlaakson Liitto. Marjon palkitseminen tapahtui Sepran omassa
hankegaalassa huhtikuun lopulla Vehkalinnassa. Kunniakirjan ja kukkien
lisäksi Marjolle ojennettiin Kymenlaakson Kylät ry:n aloitteesta Suomen
Kylätoiminta ry:n myöntämänä kylätoiminnan kultainen ansiomerkki.
Vuolenkoski järjesti omat kyläjuhlat toukokuun alussa. Siellä juhlittiin
suurella joukolla sekä kylää että Paulia, joka Marjon tapaan sai
kylätoiminnan kultaisen ansiomerkin.
Maakunnassa valitut on lähetetty valtakunnalliseen kilpaan, jonka tulokset
julkistetaan Hankasalmella Lokaali-seminaarissa elokuun viimeisenä
viikonloppuna. Lokaalista löytyy lisätietoa mm. Keski-Suomen kylien
sivuilta www.keskisuomenkylat.fi

MITÄ ARJEN TUKEA JA TURVAA KOTIKYLÄLTÄ –
HANKKEET VOIVAT TEILLE VIELÄ LOPPUVUONNA
TARJOTA?
OPASTUSTA HÄTÄENSIAVUSSA
Tiiviinä yhden illan pakettina tai aineisto kahdelle illalle jaettuna.
Edellyttää 12 osallistujaa, maksimi puolestaan 16 henkilöä. Osallistujat
saavat todistuksen suorituksestaan. Arjen Turva huolehtii kustannuksista.
Tarttukaa tähän pian. Iltoja järjestetään syksyn aikana enintään neljä!
Nyt on nopeus valttia. Ottakaa pikaisesti yhteyttä, niin laitetaan ajankohta
kalenteriin.
TURVALLISUUSILTA TOIMIJOIDEN ITSE VALITSEMISTA
AIHEPIIREISTÄ
Kouvolan Jaalan Verlassa puhuttiin kodin paloturvallisuudesta ja
ikäihmisten turvallisesta kotona asumisesta. Kouvolan Valkealan
Oravalassa ratkottiin ilkivaltaongelmia. Nyt vielä nopeimmat ehtivät saada
kylälle oman turvallisuusillan haluamastaan aiheesta. Iltoja järjestetään
elo-marraskuussa enintään kuusi. Älkää siis yhtään aikailko!
Tulossa vielä ainakin mm.
 Tietoturvaillat, mikä kylä ottaa nyt aiheesta kopin?
 Sinustako kyläsi turvallisuusyhteyshenkilö? –illat ainakin Jaalan
suunnalla heti alkusyksystä
 Kylän hälytyskortti ja kylän oma hälytysryhmä – mihin niitä
tarvitaan?
KYLÄN TURVALLISUUSTAPAHTUMA
Yhteistyössä paikallisen VPK:n ja Vapepan toimijoiden ym.
kumppaneiden kanssa voidaan järjestää iloinen ja samalla hyödyllinen
turvallisuustapahtuma. Näin on tehty mm. Klamilassa, Niinimäellä ja
Hurukselassa.
Olemme
turva-aiheella
mukana
Hirvikosken
kylätapahtumassa 9.8.2014.

KYLÄTURVALLISUUSKÄVELYT
Poliisin
sekä
Kaakkois-Suomen
Pelastusalanliiton
Kaspelin
turvallisuusasiantuntijan avustuksella toteutetaan viikoilla 37 ja 38 vielä
kyläkävelyitä. Asiantuntijoiden opastuksella tutkimme kylän vaaranpaikat,
kylätoimijat saavat yksityiskohtaiset raportit, jotka sisältävät
toimenpideohjeet ja yhteystiedot asioiden eteenpäin viemiseksi. Nyt on jo
varauksia, mutta Tarjolla on vielä neljä kävelyä aiemmin varattujen
lisäksi. Nyt nopeasti yhteys kyläasiamies Sirpaan, kun tämä vähänkin
kiinnostaa.
MIELENTERVEYDEN EA1 –viikonloppu ei ole toteutunut ainakaan
vielä. Syksyllä yritetään vielä kerran. Opastuksesta vastaa Kouvolan
Mielenterveysseura, paikkana Pohjola-talon Toimitila Veturi ja sisältöön
kuuluu mm. ihmisen kohtaaminen erilaisissa tilanteissa esim.
onnettomuuden hetkellä. Viikonlopun (kaksi 8-tuntista päivää, lauantai ja
sunnuntai) kestävä paketti ruokailuineen maksaa osallistujalle 30 euroa.
Osallistujat saavat osallistumisestaan todistuksen. Ilmaiskaa pikaisesti
kiinnostuksenne.
Kylätalon, seurantalon pelastussuunnitelman malli on viivästynyt
monestakin eri syystä. Vielä emme ole luovuttaneet. Malli pyritään
saamaan aikaiseksi.
Kiinnostaisiko teitä alkusammutusopastus tai pienimuotoinen
etsintäharjoitus tms. Näitäkin pyrimme järjestämään, jos vain
kiinnostusta löytyy.

Hurukselan tapahtumassa saatiin
opastusta sekä sammuttimen että
sammutuspeitteen käytöstä

Kymenlaakson Kylät ry on hankkeineen mukana Meidän Maaseutu –
festivaaleilla elokuussa Kouvolan raviradalla, samoin kuin Elimäen
Lähiruokamessuilla Mustilassa syyskuussa, molemmissa yhteisellä
osastolla Pohjois-Kymen Kasvu ry:n kanssa.

Olemme mukana yhteisellä osastolla Sepra ry:n kanssa 14. – 15.6.
Haminan Bastionissa Maaseutumarkkinoilla, joihin on yhdistetty myös
Sepramarkkinat.

Vapepa eli vapaaehtoinen pelastuspalvelu viettää 50-vuotisjuhlavuottaan.
Siihen liittyen kauppakeskus Veturissa järjestetään toimintaa ja toimijoita
esittelevä tapahtuma lauantaina 20.9. Me olemme hankkeemme kera
siellä mukana. Tule Sinäkin!

Paikkatietokoordinaatit sivulta www.112.fi
Avun hälyttämistä kannattaa kerrata ja harjoitella silloin tällöin.
Tosipaikan tullen moni hätääntyy eikä osaakaan toimia oikein.
Koska avunpyyntö menee Kuopion hätäkeskukseen saakka, on erityisen
tärkeä muistaa sanoa heti, mistä kaupungista, kunnasta on kysymys.
Pelkkä osoite voi viedä harhaan, sillä samannimisiä katuja, teitä ja kujia on
lukuisia.
Nykyiset puhelimet sisältävät kaikenlaisia hienouksia. Moni laite paljastaa
sijaintisi, vaikka et sitä itse ehkä osaisi kertoa. Silti ei ole liioittelua
tutustua sivun www.112.fi palveluun, josta voi tulostaa mihin tahansa
kohteeseen paikkatietokoordinaatit. Sivun alalaidassa on otsikko Tiedä
sijaintisi. Tutustu palveluun.
Erityisen tärkeitä tällaiset koordinaatit ovat esim. kylien uimarannoilla,
joissa saattaa pysähtyä uimareita melkein mistä tahansa, vaikkapa
ohikulkumatkalla. Jos sitten jotakin tapahtuu, aika harva osaa sanoa
tarkasti, missä on. Kyläyhdistyksen tulostama paikkatietokoordinaatti
pukukopin seinässä tms. paikassa on hyvää palvelua ja toisista
välittämistä.
Samaan tapaan koordinaatit kannattaa tulostaa kylä- ja seurantaloille,
joissa käy useinkin kylän ulkopuolisia käyttäjiä. Kesämökeilläkin on hyvä
varautua koordinaatein. Eikä mikään estä tulostamasta niitä myös oman
kodin turvaksi. Näkyvälle paikalle vaikkapa eteiseen.
Vaikka itse tiedät osoitteen, kuka sanoo, että se olet sinä, joka apua
hälyttää. Voihan se olla vaikka kesävieraasi. Koordinaatti tuo varmasti
oikeaan kohtaan, varsinkin haja-asutusalueilla osoitteen mukainen
navigointi saattaa heittää jonkin verran. Parikin sataa metriä voi olla
ratkaiseva matka, silloin kun tosi on kyseessä.
TURVALLISTA KESÄÄ!

Kyläavustajatoiminta
Kymenlaakson Kylät ry on halunnut toimia esimerkkinä kyläyhdistyksille
siinä, että yhdistys voi palkata itselleen tukityöllistetyn kyläavustajan ja
siten saada lisäresurssia toimintaansa.
KyKyssä kyläavustaja toimii apuna tapahtumissa ja tilaisuuksissa ja
monenmoisissa maakunnallisen kyläyhdistyksen tehtävissä, lisätyötä
haetaan yhteistyökumppanilta Pohjois-Kymen Setlementti ry:ltä.
Kyläyhdistys voi palkata itselleen kyläavustajan, jonka tukikohta voisi
esim. olla kylä- tai seurantalo. Talon ylläpito ja pienet kunnostustehtävät
voivat tulla kyseeseen, samoin tapahtumajärjestelyihin osallistuminen jne.
Kyläavustajan työpanosta voi myös myydä kylän kotitalouksiin esim.
polttopuiden kantoavuksi tai talvella lumitöihin.
Palkkatuki kattaa palkka- ja sivukulut, työaika on yleensä 5 tuntia
päivässä. Mikäli työllistämisen byrokratia tuntuu ylivoimaiselta, on
Suomen Kylätoiminta ry:llä ja sen Kyläapu –hankkeella tarjota tähän apua
30 euron kuukausimaksua vastaan. Näin toimitaan myös Kymenlaakson
Kylät ry:ssä.
Mikäli asia kiinnostaa teidän kylällänne, niin ottakaapas yhteyttä, niin
kerromme lisää.

Kylätoiminnan valtakunnallinen kattojärjestö
Suomen Kylätoiminta ry www.kylatoiminta.fi

Varsinainen Jäsen
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
Kati Lavonen
Kalasillantie 60 49730 MUURIKKALA
040 5841 436 kati.lavonen@miehikkala.fi

Kymenlaakson Kylät ry
Hallitus 2014

Varajäsen Heli Varjakoski
Tapiolantie 4, 49860 KLAMILA
0500 844 547 helisvk@gmail.com
Varajäsen Tiia Nieminen
tiia.nieminen@eksote.fi

Varajäsen Leena Borg
Siikavantie 137 B, 47710 JAALA
050 4955 646 borg.leena0@gmail.com
Varajäsen Kari Jokinen
Anne Mettälän paikka täytetään
Kiviniementie 14
myöhemmin sovittavalla tavalla.
45940 ORAVALA 0400 556598
jokisell@co.inet.fi
Varajäsen Tarja Paavola
Jarmo Tähtinen
Riutanpääntie 314 47450 PERHENIEMI Lossinrannantie 2 as 8 49290
045 1109 082 jarkke007@luukku.com
VASTILA 050 3015041
tarjapaavola@suomi24.fi
Varajäsen Heidi Kujala
Marja Sorvo
Helsingintie 1 A, 49460 HAMINA
Helsingintie 1 A 49460 HAMINA
044 2774 514 marja.sorvo@seprat.net
044 2774 515 heidi.kujala@seprat.net
Varajäsen Tuomo Frosti
Keijo Kouvonen
Kalevantie 12 B 45370 VALKEALA
Kantokoskentie 606 47850 VERLA
keijo.kouvonen@kymp.net
045 3524736
tuomo.frosti@pp.inet.fi
Hallituksen
ulkopuolelta
sihteerinä Hallituksen ulkopuolelta
kyläasiamies Sirpa Vähäuski
Kyläportaali-hankkeen
Villikanmäentie 57 A, 46450 ENÄJÄRVI hankevetäjä Joni Tyviö
044 2977 738, 040 5492 410,
040 6702 155
044 5441 345
kykyportaali@gmail.com
sirpa.vahauski@pp.inet.fi
Hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitaja Kyläavustaja Elina Seppänen
Tiemi Oy, Tuula tai Tapani Mikkola
040 1843576
Ahvenistontie 191, 47710 Jaala
elina.seppanen@kymenkylat.fi
041 5438 852 toimisto@tiemi.fi
Pauli Turkia
Koriantie 522, 45610 KORIA
040 5881915 pauli.turkia@gmail.com

Mukavia Kesäpäiviä!

Kyläkirjeen 2/2014 valokuvat Joni Tyviö ja Sirpa Vähäuski

