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Puheenjohtajan tervehdys
Talvinen tervehdys keskisestä Kymenlaaksosta! Talvikelit ovatkin nyt olleet
parhaimmillaan ja alkutalven nollakelit vain muisto. Osuvaa tai ei, pakkaspäivät
sattuivat juuri maakuntamme hiihtolomaviikolle.
Vähän aikaa sitten kohdalleni sattui tilanne, joka varmaan on tuttu monelle
muullekin: tietokone teki totaalisen lakon. Uusi kone oli jo tilattuna mutta mieleen
tuli huoli, mitä kaikkea sinne muistin syövereihin jäi vaikeasti esiin saatavaksi tai
jopa kokonaan kadoksiin. Noh, tällä hetkellä onneksi muut kuin sähköpostit ovat jo
tallessa ja nekin ehkä vielä pelastettavissa. Vaan entäpä jos ei noita olisikaan saanut
kaivettua koneelta, mitä kaikkea oman kyläyhdistyksenkin tietoa olisi kadonnut?
Kirjanpito, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset ovat toki olemassa tulosteinakin,
mutta ainakin omalla kohdalla ajantasainen jäsenrekisteri sähköpostilistasta
puhumattakaan olisi pitänyt rakentaa uudelleen. Ja tunnustan, joidenkin käytettävien
palveluiden kirjautumissivut ja salasanatkin ovat nyt pikkusen hakusessa.
Kyläyhdistyksissä kannattaakin uhrata hetki miettimiselle, miten tietoturva-asiat on
hoidettu. Mitkä asiat ovat paperilla tallessa, mitkä pelkästään tietokoneella. Onko
varmuuskopiot otettu tarpeeksi usein, ovatko tiedot vain yhden tahon hallussa vai
onko säilytystä ja kopiota jaettu useampaan paikkaan.
Oman osansa tuohon tietoturvaan tuo uusi tietosuoja-asetus, jota Suomessa aletaan
soveltaa toukokuun loppupuolella. Yhdistyksiin se vaikuttaa nimenomaan
jäsenrekisterin osalta: asetus velvoittaa miettimään ja dokumentoimaan hieman
nykyistä yksityiskohtaisemmin jäsenrekisterin pitoa, käyttöä ja mahdollisia
tietoturvariskejä. Vaatimukset eivät ole mahdottomia, mutta niistä on hyvä olla
tietoinen. Kymenlaakson Kylät on järjestänyt tammikuussa muutaman infoillan
asetukseen valmistautumisesta ja näyttääpä noita muutkin tahot pitävän. Jos olette
vastuussa jäsenrekisterin pidosta yhdistyksessänne, suosittelen tuollaista tilaisuutta
jos mahdollisuus siihen tulee. Todennäköisesti ennen tuota toukokuuta meidänkin
www-sivuille tulee tiivistetyt ohjeet, mitä asetuksesta tulee ottaa huomioon
yhdistysmaailmassa.
Vaikka viime päivinä onkin saatu melkoisia pakkasia ovat
päivät kuitenkin tuoneet jo odotuksia keväästä. Oikein hyvää
kevään odotusta kaikille kylätoimijoille.
T: Sami
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KUTSU
Kymenlaakson Kylät ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
torstaina 26.4.2018 klo 18.00
Tavastilan entisellä kirjastolla (Lepakkoluola)
Tavastilantie 225, 49300 Tavastila
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokousmateriaali lisätään etukäteen
Kymenlaakson Kylät ry:n verkkosivuille
www.kymenlaaksonkylat.fi.
Tervetuloa!
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LÄHIRUOKA TARJOLLE JA
TUOTTAMAAN!
Arvoisat lähiruuan tuottajat, jatkojalostajat sekä ruuan valmistuksen saloihin
perehtyneet.
Tervetuloa keskiviikkona 21.3. 2018 klo 14.00
Polven Juustolaan (Polventie 59, Savero)lyömään
viisaat päät yhteen paikallisten käsisyötävien
kehittämiseksi.
Ilmoittautumiset Leenalle ma. 19.3. mennessä
leena.borg@kymenkylat.fi p: 040 838 9989.
Tavoitteena tarpeen ja tarjonnan kohtaaminen
lähivuosien isojen tapahtumien yhteydessä.
Myös terveellisyyden ja ruoka-allergioiden
näkökulmat pidetään esillä.
Ensi kesänä on mahdollisuus päästä testailemaan
annoksia Kouvolan keskustassa esim. Karjalaisten
kesäjuhlilla 15-17.6. sekä Nuorten pesisleirin
aikaan 8-13.7. Näkyvät Kylät -hanke on apuna
myyntipaikkojen ja muiden yksityiskohtien
järjestelyissä, mikäli “iskujoukko” tapahtumiin
kasataan.
Ensimmäinen etappi on Maaseutufoorumi
lauantaina 14.4. Kuusankoskitalolla, johon
toivotaan esittelijöitä maaseudun ihmeistä sekä
houkutteleva myyntipöytä paikallisista tuotteista,
sekä tietysti Lähiruokamessut 8-9.9.2018.
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MAASEUTUFOORUMI 14.4.2018
Paluu kylien tulevaisuuteen
Kymenlaakson 12. maaseutufoorumi

Kuusankoskitalolla lauantaina 14.4.2018 klo 9-15:30 järjestettävä maaseutufoorumi
kokoaa jälleen maaseudun asiantuntijat yhteen. Luvassa on mielenkiintoisia
puheenvuoroja maaseutujen elinkeinoista metsien käyttöoikeuksiin. Pääpuhujana
tulevaisuustutkija Ilkka Halava.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Järjestäjät tarjoavat
aamukahvit ja omakustanteista lounasta on mahdollisuus nauttia Kuusankoskitalon
kahvila Valkamassa.
Maaseutufoorumin ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät sivulta
www.pohjois-kymenkasvu.fi
Ilmoittaudu 10.4.2018 mennessä. Ilmoittautuminen myös puhelimitse
Kymenlaakson kesäyliopisto p: 044 747 8501

Maaseutufoorumissa myös Asuntomessujen ETKOT!!
Kuusankoskitalon ylätasanteella järjestetään Asuntomessujen
kyläesittelyn kenraaliharjoitus Maaseutufoorumin aikana
14.4.2018 klo 9.00-15.30.
Tule mukaan esittelemään kyläsi tarjontaa ja tuotteita. Kylän
yrittäjien tuotteille varataan myyntipöytiä, joissa voi olla sekä
tuotteita, että esitteitä.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja ti. 3.4. klo 16.00 mennessä
Leenalle: leena.borg@kymenkylat.fi p: 040 838 9989
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KOLMEN KOKOONTUMISEN
KYLÄSUUNNITELMA
Melkein kun helppoheikin tarjous, mutta silti
laadukkaasti totta!
Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä
Kouvolan kaupungin maaseutupalveluiden ja
kaupunkisuunnittelun kanssa.
Ote kyläsuunnittelun ohjauksesta vastaavan
Evita Reitin esityksestä Kouvolan Kylien
Neuvottelukunnan kokouksessa 19.2.2018
”Kyläsuunnitelma on kylän tahdonilmaus siitä, kuinka kylää kehitetään. Suunnitelma
toimii kehittämistyökaluna kylälle mutta helpottaa myös ulkopuolisen rahoituksen
saamista. Huolellisesti tehty suunnitelma auttaa kylää kohdistamaan resurssit oikein
sekä tekee kylästä vakavasti otettavan.”
Kokoontumiskertojen välille jää toki tietojen keräämistä, mikäli edellisestä
kyläsuunnitelman päivityksestä on jo aikaa tai se laaditaan nyt ensimmäistä kertaa
kylällesi. Suunnitelmat tehdään taulukkomuotoon, joka on helposti päivitettävissä.
Ohjaajana koulutuksissa toimii Evita Reitti, palkittu kyläsuunnittelun ohjaaja.
Kerätkää 3-10 hlön innostunut ryhmä kylältänne ja ilmoittautukaa 16.3.2018
mennessä jarno.leinonen@pohjois-kymenkasvu.fi . Ilmoittautumisen yhteydessä
mainittava ryhmän kokoonpano yhteystietoineen
(kylä, s-postit ja puhelinnumerot).
Kyläsuunnitelman laatiminen/päivittäminen on kylälle ja osallistujille maksutonta.
Koulutukset alkavat jo tämän kevään aikana ja valmista on ensi syksynä.
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KYLÄESITE:
Kyläsuunnitelmien kanssa käsi kädessä valmistuu kyläesite.
Esite laaditaan Näkyvät Kylät -hankkeen tarjoamalle yhtenäiselle Word press valmispohjalle mahdollisimman selkeäksi, jossa on laadukkaat kuvat.
Kyläläisten tehtäväksi jää tietojen kokoaminen, valokuvien valinta ja tietojen
kirjaaminen valmispohjalle. Tämä tehtävä hoituu sujuvasti yhteistyössä
kyläsuunnitelmaryhmän kanssa. Kyläesitteet tulevat sähköisessä muodossa tietysti
kylien omille nettisivuille sekä Kymenlaakson kyläportaaliin ja esim. Visit Kouvolan
sivuille sekä 2019 asuntomessujen tiedotusmateriaaliin printtiversiona.
Esitteen laatiminen ja tallennus nettisivustoille on kylille ilmaista. Mikäli kylä haluaa
painetun esitteen, sen voi tulostaa nettisivulta tai painattaa omalla kustannuksellaan.
Esitteeseen tulee kylän oman nettisivun linkki, joka palvelee lisätietojen tarvetta.
Ilmoittautumiset kyläesitetyöpajaan 16.3. mennessä jarno.leinonen@pohjoiskymenkasvu.fi
Tässä pientä esimakua esitteen tyylistä:
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Tervetuloa joukkoon hurjaan!
Jo perinteiseksi muodostunut Avoimet Kylät-päivä on jälleen tulossa. Kesäkuun
toisena viikonloppuna kylät ponnistavat yhdessä eri puolilla Suomea kartalle ja
ihmisten tietoisuuteen. Haluatteko juuri te väkeä vierailemaan kylällenne,
tutustumaan kylänne erikoisuuksiin, maistamaan kylänne perinneruokaa tai
ihastelemaan upeita maisemia luontopolun merkeissä? Mielikuvitus valloilleen ja
mukaan valtakunnalliseen tapahtumaan!
Viime vuonna mukana oli huikeat 40 kylää ympäri kymenlaaksoa. Vierailijoita
tapahtumissa oli yhteensä useita satoja. Tämä kertoo yhdessä tekemisen
mielekkyydestä ja siitä että kylät ja niiden toiminta kiinnostavat ihmisiä.
Mikäli innostuitte tapahtumasta ja haluatte päivään mukaan, ilmoittakaa
tapahtumatietonne toimisto@kymenkylat.fi. 15.4. mennessä.
-Kylä, -kunta, -tapahtuma, -tapahtumapaikka, -tarkka osoite, -järjestävä taho, kotisivujen osoite (jos on), -yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa.
Kokoamme kaikki ilmoitukset yhteiselle karttapohjalle avoimetkylat.fi sivulle, josta
näkyy kaikki valtakunnalliset tapahtumat.
Kylien tapahtumatiedotuksen tueksi avoimetkylat.fi -sivustolla on juliste- ja
tiedotepohjia, joita kylät voivat vapaasti hyödyntää. Kymenlaakson Kylät ry:n
toimistolle voi myös tulla tulostamaan ja laminoimaan tapahtumajulisteita. Meiltä
löytyy myös n. 40 kpl Avoimet Kylät-tienvarsikylttejä joita voi lainata
tapahtumaanne joko toimistoltamme tai Leader Sepran toimistosta Haminasta.
Sovithan tulostasi kuitenkin etukäteen, toimisto@sepra.fi tai toimisto@kymenkylat.fi

Kymenlaakson Kylät ry | Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski
toimisto@kymenkylat.fi | p. 040 184 3576

9

Avoimet Kylät Etelä-Kymenlaaksossa bussiretki
Muutamassa kylässä piipahtava bussiretki on suunnitteilla yhteistyössä matkailualan
opiskelijoiden kanssa. Mäntlahti ja Klamila ovat suunnitelmissa jo vilahdelleet mutta
tarkempia tietoja on tulossa nettisivuille ja facebookiin lähikuukausien aikana.
Seurailkaa tilannetta www.kymenlaaksonkylat.fi tai facebookista
www.facebook.com/kymenlaaksonkylat/

Avoimet kylät Iitissä
IITIN KYLÄRALLI 9.6.2018
Maaseutumatkailukonsepti, IITIN KYLÄRALLI on kehitelty Iitin
kyläasiainneuvottelukunnan ja Iitin kyläkoordinaattorihankkeen
kanssa yhteistyössä. Yhteistyökumppaneina ovat myös PohjoisKymen Kasvu ry, Kaikumedia ja KSAO:n matkailuopiskelijat.
Enimmäistä kylärallia varten valmistettu logon ovat
suunnitelleet KSAO:n kuva- ja mediataiteen linjan vaihtooppilaat Hollannista.
HAASTAMME MUKAAN AUTOKUNNITTAISET
JOUKKUEET SUORITTAMAAN HULVATTOMIA
TEHTÄVIÄ IITIN KYLISSÄ.
Kahdeksan eri kylää järjestää koko perheelle soveltuvan,
oman kylän erityisyyttä kuvastavan toimintarastin ja esillä
on tietysti oman kylän tuotteita ja palveluja.
Toimintarastit löytyvät seuraavista kylistä:
- Haapakimola, - Perheniemi/Sääskjärvi
- Kaukaa/Jokue, - Mankala,
- Vuolenkoski, - Kymentaka,
- Iitin kirkonkylä, - Kausala.
Reitti ja toimintarastien tehtävät on tarkoitus rakentaa x-routes pelialustalle, toki
jaossa on myös karttoja ja ohjeita paperiversioinakin. Tässä vaiheessa vielä moni asia
on valmistelussa eli elämme jännittäviä aikoja.
(Pidätämme oikeuden muutoksiin)
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Kaikumedia virittää
Kouvolaa samalle
taajuudelle.
Lähde mukaan tekemään KUUKAUDEN
KYLÄ -sarjaa oman kyläsi osalta tai kerro
Kaikumedian kautta vaikkapa omasta
harrastuksestasi tai kyläsi ylpeyden aiheesta.
Kaikumedian sisällöntuottajat ovat aivan
tavallisia kymenlaaksolaisia
kansalaistoimittajia, kuten minäkin.
Suurin osa Kaikumedian sisällöistä on
kuvattu älylaitteella; tabletilla tai kännykällä, joten uutisointi ja
tiedottaminen Kaikumedian avulla on helppoa. Ja kyllä vain, aina
välillä munaamallakin voi menestyä.
Sisältöjen editointi sujuu joko itse tehden ilmaisohjelmilla tai
Kaikumedian avustuksella. Laadukkaampaan lopputulokseen
tähtäävät voivat piipahtaa Kouvolan pääkirjaston Mediamajassa
lainaamassa välineitä tai editoimassa tuotoksiaan laadukkaammilla laitteilla,
asiantuntevan henkilökunnan opastamana.
Terveisin: Näkyvät Kylät hankkeen vetäjä Leena Borg
Lisätietoja Kaikumediasta Uusi tapa toimia -hankkeen projektipäälliköltä Tanja
Rautavirralta p: 040 590 5655
tanja.rautavirta@pohjois-kymenkasvu.fi
http://www.kaikumedia.fi/mika-kaiku
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KUKKIVA KOUVOLA 2018-2019
Nyt olisi kylillä oiva mahdollisuus
osallistua Kukkiva Kouvolatapahtumaan!
Tarkoitus on porukalla piristää
koko Kouvolan aluetta kukkivilla
niittykasveilla Asuntomessuja
silmällä pitäen. Teillä liikkuu kesän
aikana paljon matkailijoita ja
miksei kukat piristä alueen
asukkaitakin.
Kylän vilkkaimpien teiden varsiin, joutomaille, voisi kyläläiset talkoilla perustaa
kukkivan niityn. Perustettava alue ei saa olla tielaitoksen hoidossa oleva alue.
Sopivat paikat tulisi merkitä kartalle ja toimittaa kartta maaseutupalveluihin.
Kaupungilta on tiedusteltu mahdollisia siemeniä ja puistopuolella selvitellään asiaa.
Lisätietoja ja yhteydenotot: henna.pekala@kouvola.fi
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HYVÄT YSTÄVÄT JA KYLÄN MIEHET!
Näkyvät Kylät -hanke alkaa pikkuhiljaa päästä vauhtiin. Tässä tiedotteessa on paljon
asioita, joihin NäKy -hanke on liitännäisenä.
Kevään edetessä vauhti taitaa kasvaa todella hurjaksi ja teidän apuanne tarvitaan
kipeästi aikataulussa pysymiseen ja maaseudun mahdollisuuksien virittämiseen
huippukuntoon superkesää 2019 varten.
Jo tänä vuonna on tulossa isoja tapahtumia Kouvolan keskustaan, joissa on
mahdollista testata esim. kotimajoitusta sekä pop-up myymälöitä käytännössä:
Karjalaiset kesäjuhlat 15-17.6.2018
Nuorten pesäpalloleiri 8-13.7.2018
Näitä tilaisuuksia on valmistelemassa monta tahoa, joten ennakkovalmisteluihin on
varattava aikaa, eli kiinnostuneet ottakaa pikaisesti yhteyttä Leenaan!
Tässä vielä koonti ilmoittautumispäivistä, joita tässä tiedotteessa on runsaasti:
16.3. mennessä Kyläsuunnitelma ryhmään * jarno.leinonen@pohjois-kymenkasvu.fi
16.3. mennessä Kyläesite ryhmään
* jarno.leinonen@pohjois-kymenkasvu.fi
19.3. mennessä Lähiruoka tarjolle ja tuottamaan (21.3.) leena.borg@kymenkylat.fi
3.4. mennessä Kotimajoitus tietoisku (5.4.)
viktoria.lunkka@iitti.fi
3.4. mennessä Maaseutufoorumin ETKOT (14.4)
leena.borg@kymenkylat.fi
10.4. mennessä Maaseutufoorumiin linkistä /14.4)
www.pohjois-kymenkasvu.fi
15.4. mennessä Avomet Kylät päivään (9.6.)
toimisto@kymenkylat.fi

* ajankohta vielä auki

Tässä uusintana Näkyvät Kylät -hankkeen työlistaa:
• kyläesitteiden uusiminen ja päivitys
• maaseutumatkailupakettien kokoaminen
• teemallisten matkailupakettien kokoaminen
• työosuuskuntatoiminnan virittäminen
• kylätalojen toiminnan kehittäminen
• tonttiasiamieskoulutukset
• tonttipörssin uudistaminen
• kylätapahtumien sparraus
Yhteistyöterveisin: leena.borg@kymenkylat.fi puh: 040 838 9989
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Kuulumisia Kylähelppi-hankkeesta
Hankkeen kolmas, viimeinen ja oletettavasti kiireisin vuosi on pyörähtänyt
rivakasti käyntiin. Kyselyjä hankkeeseen mukaan pääsemisestä on tullut eri
puolilta kymenlaaksoa kiitettävästi. Työtä hankkeen näkyvyyden eteen on tehty
ja se tuottaa nyt mukavasti tulosta. Projektipäällikön ollessa äitiyslomalla
2.12.18 asti, työvalmentaja/allekirjoittanut vastaa hankkeesta.
Kyläavustajia on tällä hetkellä 7 eri yhdistyksessä ja jokaisella on oma räätälöity
työtehtävänsä. Avoinna olevia paikkoja on neljä tällä hetkellä.
Kyläavustajatoiminta on otettu yhdistyksissä ja kylillä hienosti vastaan ja
hankkeessa halutaan selvästikin pysyä mukana. Alusta asti mukana ollut
yhdistys etsii jo kolmatta kyläavustajaa ensi kesäksi! Jossakin asiassa on siis
onnistuttu!
Kylähelppi-hankeen tarkoitus on työllistää kyläyhdistyksiin pitkäaikaistyötön henkilö omalta
kylältä. Hankehenkilöstö tukee yhdistyksiä kyläavustajan palkkaamisessa sekä on tukena
koko työllistämisjakson ajan työnantajayhdistykselle sekä kyläavustajalle. Yhteisenä
tavoitteena on löytää kyläavustajalle jatkopolku työttömyyden sijaan. Kyläavustajan
työtehtävät räätälöidään yksilöllisesti ottaen huomioon yhdistyksen ja kyläläisten tarpeet
sekä palkattavan osaaminen. Palkkauskulut katetaan TE-toimiston myöntämällä 100 %
palkkatuella.
Lisätietoja hankkeesta,
Tanja Mynttinen, työvalmentaja p: 044 297 7738, tanja.mynttinen@kymenkylat.fi
Siikavan kyläyhdistyksen ja
Hartolan PVY:n yhteinen
kyläavustaja korjaamassa penkkejä
PVY:n lavalla
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KOULUTUKSIA TARJOLLA!
Pohjois-Kymen Kasvun kurssit:
to 15.3.2018 klo 16-20 Hyvää hallitustoimintaa yhdistyksessä
ma 19.3.2018 klo 10-17 Hygieniapassikoulutus + testi
ke 21.3.2018 klo 12-16 Liikenteenohjaajan koulutus 4h
to 5.4.2018 klo 17-20:30 Ideasta yritykseksi, intohimosta yrittäjäksi
ti 10.4.2018 klo 16-20 Näin markkinoin yritystoimintaani
to 12.4.2018 klo 16-20 Kirjanpidon perusteet ja tunnuslukujen tulkinta
to 12.4.2018 klo 15-18:30 Hätäensiapu 4h
ti 17.4.2018 klo 16-20 Aktivointia yhdistyksiin
Ilmoittautumiset koulutuksiin Pohjois-Kymen Kasvun nettisivujen kautta
Lisätietoja koulutuksista projektipäällikkö Jarno Leinonen, jarno.leinonen@pohjoiskymenkasvu.fi tai 0400 545 768.
Myös varapaikkoja täyttyneisiin koulutuksiin kannattaa tiedustella.

___________________________________________________________________

Iitin Kyläkoordinaattori hankkeen koulutukset:
to. 5. 4. klo 17.3 Kotimajoitus tietoisku
Iitin valtuustosalissa, Rautatienkatu 20, Kausala
Kotimajoitus on olennainen osa alueen joustavaa palvelukokonaisuutta isojen
tapahtumien yhteydessä ja siitä on mahdollisuus saada ylimääräisiä tuloja.
Esim. Airbnb -palvelun kautta Iitin alueella on tarjolla 28 kohdetta.
Mirka Syvänen Lahti Regionilta kertoo, miten kotimajoitusta on toteutettu Lahden
seudulla ja Leena Borg kertoo Näkyvät Kylät -hankeen ajankohtaiset uutiset.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 3.4.2018 asti
viktoria.lunkka@iitti.fi p: 040 5443 056

_____________________
Tulevia koulutuksia kannattaa seurata Kymenlaakson Kylien facebook-sivuilta
sekä nettisivuilta www. kymenlaaksonkylat.fi
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Hallitus 2018
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Puheenjohtaja Sami Porkka
Saverontie 390 B, 45460 Savero
puh. 040 055 8597
sami.porkka@kymenkylat.fi
Hilkka Rainio, Kouvola
hilrai@luukku.com

Mia Ylä-Outinen, Kouvola
miaylaoutinen@gmail.com

Tuomo Uutela (vpj), Hamina
tuomo.uutela@pp.inet.fi

Jouko Yläjääski, Hamina
jouko.ylajaaski@pp.inet.fi

Timo Riihelä, Miehikkälä
timoriihela@hotmail.com

Pauliina Sakki, Pyhtää
pauliina.sakki@pyhtaa.fi

Jarmo Tähtinen, Iitti
jarkke007@luukku.com

Viktoria Lunkka, Iitti
viktoria.lunkka@iitti.fi

Keijo Kouvonen, Kouvola
keijo.kouvonen@kymp.net

Leena Borg, Kouvola
borg.leena0@gmail.com

Marja Sorvo, Leader Sepra
marja.sorvo@sepra.fi

Heidi Hansen, Leader Sepra
heidi.hansen@sepra.fi

Miki Björklund, Kotka
miki.bjorklund@luukku.com

Siru Ahopelto, Virolahti
siru.ahopelto@gmail.com

Ollaan yhteyksissä!
Tanja Mynttinen
työvalmentaja, Kylähelppi -hanke
puh. 044 297 7738

Leena Borg
projektipäällikkö, Näkyvät Kylät -hanke
puh. 040 838 9989
sähköposti:
etunimi.sukunimi@kymenkylat.fi
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