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Viivi-kissan kevätloikan kuvasi Juuli Vähäuski 

 

 

 

Tämän tiedotteen Sopiva Kylä - ja Kyläportaali –hankkeiden osuutta on rahoittanut 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  Tiedotteen sisällöstä vastaa Kymenlaakson Kylät ry sekä 

yhdistyksen Sopiva Kylä – ja Kyläportaali –hankkeet. 

 

 

    



                     Enäjärvellä toukokuussa 2012 

 

TERVEPÄ TAAS KYLÄT JA AHKERAT TOIMIJAT ! 

 

Monenlaista mielenkiintoista tilaisuutta ja tapahtumaa sisältävä kesä on 

ovella. Maakuntamme kylien alueilla riittää nähtävää ja koettavaa. 

Kesätorit, iltatorit ja markkinatapahtumat pyörähtävät käyntiin, 

kesäteatterit valmistelevat kesän esityksiään, erilaiset kyläjuhlat kokoavat 

kyläläisiä, kesäasukkaita ja muualle muuttaneita yhteen.  

 

Kesäksi monen kylän raitti vilkastuu laajan vapaa-ajan asutuksen ansiosta. 

Jokunen lomalainen halunnee vetäytyä omaan rauhaansa, mutta iso osa 

mökkiläisistä on kiinnostunut kylien tapahtumatarjonnasta. Olemme 

yhdessä kanssanne koettaneet monin tavoin tuoda esille kylien tarjontaa ja 

tapahtumia. Kouvolan ja Iitin kyläkirjasten innoittamana on seuraava 

yhteinen kyläkirjanen valmistumassa Miehikkälän ja Virolahden kylistä. 

Vakaa tavoitteemme on saada kirjanen esille Miehikkälän 

Pelimannipäiville ja Virolahti-viikolle.  

 

Miehikkälässä järjestetään 30.6. Pikkukylien Pikkumarkkinat. Suur-

Miehikkälän seurantalon tiloissa ja pihamaalla järjestettävä tilaisuus nostaa 

esiin miehikkäläläistä kädentaitoa ja osaamista, paikallisia herkkuja ja 

yhdistystoimintaa. Osallistujia taitaa olla jo naapurikuntien puoleltakin.  

 

Husulassa Vehkalahden kotiseutumuseolla järjestetään kesäinen 

kotiseutujuhla 16.6. Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa on ollut 

tiiviisti mukana Haminan kaupungin museotoimi. Juhla on yksi Hamina-

viikon tilaisuuksista. Samaan aikaan läheisellä urheilukentällä järjestetään 

markkinat, jossa voi mm. tehdä hyviä paikallistuoteostoksia ja tutustua 

alueen järjestöjen toimintaan.   

 

Kouvolan kyläkulttuurikarttaa ideoidaan laajan toimijajoukon yhteistyössä. 

Voimaa vanhuuteen –kampanjalla edistetään vanhemman väestön kotona 

pärjäämistä terveysliikunnan keinoin. Näissäkin olemme mukana ja 

haemme asiasta kiinnostuneita Kouvolan kylä- ja asukastoimijoita 

mukaan. Kymenlaakson Kyläportaali –hanke etenee. Kaikesta tästä ja 

vähän muustakin lisää asiaa kyläkirjeen sivuilla.  

 



Aloitan lomani juhannukselta. Palaan töihin vasta 20.8. mutta toivottavasti 

silloin entistä etevämmin eväin. Luen sähköposteja silloin tällöin. 

Kiireellisissä kylätoiminta-asioissa voitte ottaa yhteyttä puheenjohtaja 

Samiin ja hankevetäjä Joniin.  Yhteystietoja on toisaalla kyläkirjeessä.  

 

Iloa, valoa, aurinkoa! 

                   
t. kyläasiamies Sirpa  

 

044 2977 738, 040 5492 410, 044  5441 345 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

www.kymenlaaksonkylat.fi 

  
 

Kotisivumme löydät osoitteesta www.kymenlaaksonkylat.fi.  

Kaikista kylien tapahtumista laitamme mieluusti asiaa sivuillemme. 

Laitelkaahan tietoa tapahtumistanne tulemaan! Ja käykää sivuillamme 

kurkkimassa tapahtumakalenterista, mitä mukavaa löytyy milloinkin.  

 

Huomio, huomio! 

 

 

 

Henkilövaihdoksia tapahtuu ja osoitteet  

muuttuvat. Muistattehan ilmoittaa  

muutoksista meille, että jatkossakin  

Posti kulkee ja Kusti polkee oikeisiin  

koordinaatteihin! 

 

 

 

Kotitehtävä kesän ajaksi! 

 

Monissa maakunnissa tilaisuuksia ja toimintaa on rakennettu kylien 

turvallisuusteeman ympärille. Kiinnostaisiko se myös Kymenlaaksossa? 

Tähän teemaan liittyen meillä olisi mainioita yhteistyökumppaneita 

Vapepassa eli Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Tuumailkaahan!  
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KYMENLAAKSON KYLÄPORTAALI – PORTTI KYLIIN  

 

Kymenlaakson Kylät ry:n uusi hanke on saanut rahoituspäätöksen 

Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ja osa-aikaisen hankevetäjän 

tehtävään on valittu datanomi Joni Tyviö.  

 

Olkaahan asiassa kuulolla ja tulkaa mukaan! 

 

Otin kyläportaalin hankevetäjän roolin vastaan noin viikko sitten (tätä 

kirjoittaessa) ja jo nyt työaika on täytetty hanketta valmistelevilla 

tehtävillä. Kyläportaali tulee olemaan tulevaisuudessa keskeinen väylä 

tiedonhankinnassa kymenlaaksolaisista kylistä, joten huolellinen 

valmistelu tulee todellakin tarpeeseen. 

Portaalissa tulee yhdistymään niin uusien kyläsivujen luominen kuin jo 

olemassa olevien ja elinvoimaisten kotisivujen linkittäminen. Lisäksi 

portaalista tulee koti palveluille, jotka hyödyttävät kyläläisiä, paikallisia 

yrittäjiä, kesäasukkaita ja erityisesti matkailijoita. Näiden palveluiden 

käytön takaamiseksi ja kohderyhmiä ajatellen portaalista on saatava niin 

käyttäjäystävällinen kuin se on tämän päivän internet-teknologialla 

mahdollista. Ottamani haaste ei siis ole sieltä helpoimmasta päästä. 

Ammatilliselta taustaltani olen datanomi ja työskentelyni ohessa opiskelen 

insinööriksi Kotkan Metsolan kampuksella. Syntyjäni olen 

keskisuomalaisesta Rutalahden kylästä, jossa olen myös suurimman osan 

elämästäni asunut. Synnyinkyläni on kokenut viimeisen 15 vuoden aikana 

suuria muutoksia, joista viimeisimpänä kuntaliitos ja sen tuomat haasteet. 

Tunnen siis henkilökohtaisesti ne arkipäivän ongelmat joita kyläyhteisöt 

joutuvat kohtaamaan muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Toivottavasti tapaamme viimeistään alkusyksystä järjestettävissä 

kyläportaali-tilaisuuksissa, joissa toivon mukaan olisi jo esiteltävänä 

pitkälle viety kehitysversio tulevasta kyläportaalista. Tilaisuuksissa 

tulemme kertomaan kyläportaalin mahdollisuuksista, sisällöstä ja portaalin 



toiminnasta. Lisäksi kartoitamme hankkeessa luotavaan 

vertaistukiverkostoon halukkaat osallistujat. 

 

Kesän kynnysterveisin   

Joni Tyviö 

hankevetäjä 

040 670 2155 

kykyportaali@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisää tietoa! 

 

Kymenlaakson Kyläportaali – portti kyliin –

hanketta on haettu alueiden välisenä 

hankkeena Kehittämisyhdistys Sepra ry:ltä.  

Pohjoisen maakunnan kumppanina toimii 

Pohjois-Kymen Kasvu ry. Hanke ja sen 

toimenpiteet ulottuvat siis koko 

Kymenlaakson alueelle.  

 

Hankkeen tukiprosentti on 90 % ja loput 10 % Kymenlaakson Kylät ry:n 

tulee täyttää omarahoituksella. Kyläportaali -hankkeessa ei koota 

talkoolistoja, vaan omarahoitusta kerätään osallistuvien kylien ja 

henkilöiden osallistumismaksuilla. Ne tullaan pitämään kohtuullisina, jotta 

perittävä summa ei ole este kenenkään osallistumiselle. Kaikesta tästä 

tulee tietoa myöhemmin.  
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISIÄ 

 

Tervehdys kaikille Kyläkirjeen lukijoille.  

Olen joskus ennenkin tämän kirjeen sivuilla 

itseni esitellyt, mutta lyhyesti: olen  

kotoisin nykyisestä Kouvolan kaupungista, 

Sippolan Saverolta. Olen joskus sanonut, 

että olen asunut kolmella paikkakunnalla  

muuttamatta mihinkään; ensiksi Sippolassa,  

sitten Anjalankoskella ja nyt Kouvolassa. 

Kylien asioissa olen ollut mukana omassa  

kotikylässäni noin kahdeksan vuoden ajan.  

Saman ajan olen ollut ensin Anjalankosken 

ja nyt Kouvolan kaupungin kyläyhteis- 

työelimissä. Kehittämisyhdistys Sepran  

hallituksessa on menossa neljäs vuosi 

ja Kymenlaakson Kylien hallituksessa  

olen kolmatta vuotta ja nyt siis tämän  

vuoden alusta puheenjohtajana. 

 

Vuosi on alkanut monipuolisesti ja toiminnallisesti. Olemme mm. 

pyrkineet uudistamaan yhdistyksen hallintoa ja hallitustyöskentelyä 

toimivammaksi. Erityisen iloinen olen siitä, että olemme saaneet käyntiin 

uuden kyläportaalihankkeen ja sitä myötä palkanneet nyt parin vuoden 

ajaksi toisen työntekijän. Näyttäisikin että Sirpasta ja Jonista muodostuu 

tehokas työpari KyKylle. 

 

Puheenjohtajan tehtäviin perehtyminen on myös avannut silmäni sille, 

millaisilla resursseilla ja millaista työmäärää kyläasiamiehemme oikein 

tekee. Tämän asian tiimoilta vetoaisinkin meihin kaikkiin kylätoimijoihin: 

vaikka esim. oman päiväisen työssäolon vuoksi Sirpaan olisikin helpompi 

olla yhteydessä iltaisin, annetaan hänenkin viettää iltoja työstä vapaana ja 

otetaan yhteyttä puhelimella ennen kello kahdeksaatoista, ja jos vain 

mahdollista niin arkisin. Samoin, vaikka tiedänkin että hän pitää kylillä 

käymistä tärkeänä ja tulevia kutsuja tilaisuuksiin arvokkaina, niin aina ei 

vaan yksinkertaisesti aika riitä käydä joka paikassa. Muistetaan että 

kyläasiamiehen tehtävä on Sirpalle kuitenkin työ, ei 24/7 elämäntapa ja 

hänelläkin on oikeus viettää osa illoista ja viikonlopuista vapaalla. 



Kyläasiamiehen kesäloman aikana voi kiireellisemmissä asioissa ottaa 

yhteyttä allekirjoittaneeseen tahi vaikka hanketyöntekijäämme. Tervetuloa 

kesän ja alkusyksyn tapahtumiin moikkaamaan KyKyn osastolle; itsekin 

lupaan olla mahdollisuuksien mukaan mukana! 

 

T: pj Sami 

 

P.S. Kuten tämänkin kirjeen sivuilta voi lukea, on Kymenlaakson vuoden 

kylä, kylätoimija ja kylätoiminnan tiennäyttäjä jälleen valittu. Tässä 

valinnassa on Kymenlaakson Kylät ollut tiiviimmin mukana vuodesta 

2003 lähtien. Muiden valintojen historia on lyhempi, vain muutaman 

vuoden mittainen mutta maakunnallisia vuoden kyliä on valittu 

pidempään; ainakin joissakin maakunnissa jo 1980-luvun puolivälin 

kieppeistä lähtien, ja meiltäkin ensimmäinen hajatieto löytyy vuodelta 

1989. Valinnoista ennen tuota vuotta 2003 on tosiaankin joitakin 

hajatietoja, mutta täydellistä listaa ei tunnu löytyvän mistään. Mikäli 

tiedätte täydentäviä tietoja noista vanhemmista vuosista, jakakaa ihmeessä 

tietonne meidänkin kanssa!  

Yhteyttä saa ottaa vaikkapa minuun;  

0400 558 597 sami.porkka@pp1.inet.fi  

Lisää tietoa! 

Vuoden kyliksi Kymenlaaksossa on varmuudella valittu 1989 Anttila, 

1993 Suur-Miehikkälä ja 1997 Muurikkala.  

Vuoden kyliä ovat olleet myös Vuolenkoski, Perheniemi ja Järvi-Anjala, 

mutta vuodet ovat vähän hakusessa. Sippolakin lienee ollut vuoden kylä 

1990-luvulla. Entä muita? Osaatko Sinä siis auttaa? Laitetaan yhdessä 

vuoden kylät ja vuosiluvut ojennukseen.  

 
Vuoden kyliä 2003 - 2012 Kylätoiminnan tiennäyttäjät 

2003 Salo-Miehikkälä 2010 Tuija Paalanen 

2004 Enäjärvi  2011 Maija Mikkelä 

2005 Siikava  2012 Teuvo Mäntylä 

2006 Klamila  

2007 Niinimäki-Teuroinen Maaseututoimijat 

2008 Kaunissaari 2010 Merja Rossi 

2009 Kuutsalo 2011 Tapio Heikkilä 

2010 Tirvan Seutu 2012 Siru Ahopelto 

2011 Maakansa 

2012 Suur-Miehikkälä Kylämyönteinen kunta 

 2011 Virolahti  

 2012 julkistetaan kesäkuussa 2012 
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JÄSENMAKSUASIAA! 

 

Kymenlaakson Kylät ry kerää yhdistysjäsenmaksua 25 euroa/vuosi. Tänä 

vuonna yhdistysjäsenmaksun on tähän mennessä maksanut 63 kylää. 

MaaseutuPlus -lehden syksyn numerot tulevat jäsenmaksunsa 

suorittaneille kylille toivottuun osoitteeseen.  Kunhan kyläportaali-hanke 

saadaan vauhtiin, tulee kyläportaalissa mukana olosta yhdistyksemme uusi 

jäsenetu.  Tästä seuraa tiedotusta myöhemmin ja tarkemmin.  

 

Henkilöjäsenmaksun 10 euroa/vuosi voi maksaa jokainen yksittäinen 

henkilö, joka haluaa tukea toimintaamme. Tänä vuonna tämän 

jäsenmaksun on maksanut jo 51 henkilöä. Kuntajäsenmaksu on porrastettu 

asukasluvun mukaan ja sen ovat maksaneet Kouvola, Hamina, Iitti, 

Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä.  

 

Tämän kirjeen mukana lähetämme pankkisiirrot vielä maksamattomille 

yhdistyksille ja henkilöille. Kymenlaakson Kylät ry:n hallitus on linjannut 

seuraavasti; Kyläkirjeet ja muut tiedotteet postitetaan jatkossa vain 

jäsenmaksun maksaneille. Poikkeuksen tekee aina vuoden ensimmäinen 

kyläkirje, joka postitetaan laajasti pitkin maakuntaa mukanaan ehdotus 

jäsenmaksusta.  

Ne henkilöt ja yhdistykset, joilta emme kahteen vuoteen saa suoritusta 

jäsenmaksusta, erotetaan yhdistyksen jäsenyydestä.  

 

Mikäli olet halukas liittämään yhdistyksesi jäseneksi tai olet itse 

kiinnostunut henkilöjäsenyydestä, niin jäsenmaksusta saat pankkisiirron tai 

sen voit maksaa tilillemme FI34 5751 1040 0164 10. Jälkimmäisessä 

tapauksessa laita viestikenttään erikseen, ketä maksu koskee. Näin 

pysymme ajan tasalla, keneltä suorituksia on tullut.  

 

Jäsenmaksuilla kokoamme muun varainhankinnan ohella omaa yksityistä 

rahoitusta, jota sitten käytetään esim. hankkeiden omarahoitukseen. Siksi 

jäsenmaksujen keräys on toiminnan kannalta erittäin tärkeää ja haluamme 

lämpimästi kiittää Teitä kaikkia, jotka olette maksun suorittaneet.  

 

 

 

 



TYÖLLISTÄMISEN PELISÄÄNNÖT YHDISTYKSILLE 

 

Kylässä toimivat yhdistykset voivat toimia esim. pitkäaikaistyöttömän 

työllistäjänä. Erilaisia tukimuotoja on käytettävissä. Syksyllä tarjoamme 

mahdollisuuden tietää rutkasti enemmän yhdistyksen työllistämiseen 

liittyvistä tärkeistä asioista. Kolmen illan koulutuspaketti sisältää kaiken 

olennaisen rahoituksesta, verotuksesta ja työnantajan velvollisuuksista. 

Yhdistysten edustajat voivat osallistua koko pakettiin tai vain yhteen tai 

kahteen iltaan.  

 

Alustavat päivämäärät ovat 
Keskiviikko 19.9. 

Keskiviikko 26.9. 

Keskiviikko 3.10. 

 

 

Paikkana  

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n toimisto  

Korialla Kyminasemantie 10 A 2 

 

 

 

 

Koulutuksen järjestävät Pohjois-Kymen Setlementti ry Ammattipaja-

hanke, Pohjois-Kymen Kasvu ry sekä Kymenlaakson Kylät ry:n Sopiva 

Kylä –hankkeet. Tämä koulutus on suunnattu lähinnä Kouvolan ja Iitin 

toimijoille. Tarkempaa ilmoittelua on tulossa, kunhan saadaan puhujia ja 

kouluttajia varmisteltua.  

 

Kymenlaakson Kylät ry järjestää mielellään jotain vastaavaa eteläiseen 

maakuntaankin, haemme kumppania asialle.  

 

 

 

 

 

 

 



Kootaan kylien kiinnostavat paikat, tarinat ja kohtalot 

kyläkulttuurikartaksi 
 

Kulttuurikarttakylä sijaitsee Kouvolassa. Esimerkkikylässämme on 

paikallistoimijoiden ylläpitämä kylämuseo, johon on koottu metsästyksen 

ja kalastuksen välineistöä. Kylän laidalla kohoaa Matinmäki ja 

känkkäräoksainen Matinmänty. Ne saivat nimensä Nurmelan Matista, joka 

1900-luvun alkupuolella metsätöissä ollessaan lipesi rinteessä ja jäi 

henkseleistään roikkumaan mäntyyn. Mäen alla virtaa puro, joka saa 

alkunsa lähteestä. Näihin maisemiin on raivattu luontopolku, jonka varrella 

sijaitseva laavu on kaikkien käytettävissä. Keskellä kylää Seurantalon 

pihassa on vaikuttava muistomerkki paikalla, jossa nuorisoseura 

perustettiin 1898. Nykyisin Seurantalolla pidetään viikonloppuisin 

kesäkahviota ja paikallinen taiteilija järjestää jokakesäisen 

myyntinäyttelyn.  

 

 

 

Mitä kertoisit omasta kotikylästäsi? 

 

Millaisia mielenkiintoisia paikkoja tai 

tarinoita sinun kylässäsi on esiteltäväksi 

muillekin? Laadimme yhdessä näistä 

kyläkohteista kyläkulttuurikartan, jonka 

avulla kouvolalaiset ja turistit voivat 

suunnistaa kohteesta toiseen. Laitamme 

tarinat talteen ja kokoamme niiden pohjalta 

kyläkulttuuri-iltoja iloksemme.  

Toimintamme tarkoituksena on tehdä 

kyläalueita, niiden historiaa ja kulttuuria 

tutuksi ja saada ihmiset liikkumaan kyliä 

ristiin rastiin.  

 

 

 

 



Maakunnalliset, seutukunnalliset ja paikalliset järjestöt sekä yhdistykset ja 

yksittäiset asiasta kiinnostuneet henkilöt 

 

Tervetuloa mukaan kyläkulttuurikartan luomiseen! 

Aloitamme työn tiiviimmin alkusyksyllä, mutta jo nyt on hakusessa 

muutama Kouvolan kyläalue, joissa voisimme testata ajatusta ja tehdä 

malliesimerkkejä muille. 

 

Otathan yhteyttä kyläasiamies Sirpa Vähäuskiin 

044 2977738 sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

niin sovitaan kylänne tietojen kokoamisesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouvolan Kyläkulttuurikartta –yhteistyössä mm.  

Kouvolan kaupunki – kulttuuritoimi ja maaseutupalvelut 

ProAgria Kymenlaakso / Maa- ja Kotitalousnaiset / LLV-hanke 

Kymenlaakson Kylät ry ja Sopiva Kylä –hankkeet 

Pohjois-Kymen Kasvu ry ja Kehittämisyhdistys Sepra ry 

Suunnittelussa mukana on ollut mm. Kymenlaakson Kesäyliopisto sekä 

kotiseutuyhdistyksiä, metsästysseuroja, liikunta- ja urheiluseuroja. Lisää 

toimijoita mahtuu mukaan! 
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Vuoden 2012 maakunnalliset valinnat 

 

Kymenlaakson Kylät ry:n, Pohjois-Kymen Kasvu ry:n ja 

Kehittämisyhdistys Sepra ry:n edustajista koottu toimikunta teki 

ehdotukset vuoden maakunnallisista valinnoista Kymenlaakson Liiton 

maakuntahallitukselle. Se hyväksyi valintatoimikunnan ehdotuksen 

kokouksessaan 23.4.  

 

Vuoden 2012 kymenlaaksolainen kylä Suur-Miehikkälä 

 

Suur-Miehikkälä on kerran aiemminkin vuonna 1993 valittu maakunnan 

vuoden kyläksi. Tämän ei kuitenkaan valintatoimikunnan keskusteluissa 

katsottu vähentävän mitenkään mahdollisuutta nostaa Suur-Miehikkälä 

uudelleen esiin aktiivisena, toimivana ja yhteistyötä kehittävänä 

kyläalueena. Yhdistysten, seurojen ja järjestöjen toiminta alueella on 

erittäin tiivistä ja tuloksia tuottavaa. Yhteistyötä on hyvällä menestyksellä 

haettu myös naapurikylien kanssa. Näin tapahtui mm. vuosi sitten, kun 

Suur-Miehikkälän koulu joutui lakkautusuhan alle. Kyläkoulun jatko 

saatiin turvattua ja aktiiviseen koulun puolustamiseen osallistuivat myös 

naapurikylien ihmiset.  

Investointihankkeessa Monitoimitilasta mahdollisuus rakennettiin yhdessä 

urheiluseuran, maamiesseuran, metsästysseuran, marttojen ja 

kylätoimikunnan kanssa seurantalon lisärakennus (220 neliötä), jossa on 

ajanmukaiset lihankäsittelytilat, kylmiö, moottorikelkkatalli, sauna, 

takkahuone ja varasto. Talkoita kertyi huimat 11450 tuntia ja niihin 

osallistui 135 henkilöä.  

Talkootyö on Suur-Miehikkälässä muutenkin voimissaan. Kyläalueella on 

rakennettu laituria, pidetty siivoustalkoita ja järjestetty paljon tapahtumia. 

Seurantalon baaria ylläpidetään niin ikään talkoovoimin. Iso 

voimanponnistus oli 2012 helmikuussa seurantalon maastossa järjestetyt 

hiihtosuunnistuksen sm-kisat yhteistyössä Miehikkälän Vilkas ja Luumäen 

Rasti. Yrjö Varpion kirjoittamaan Talo ja kenttä (2011) kylän, seurantalon 

ja urheilutoiminnan historiikkiin koottiin materiaalia talkoilla.  

Kyläalueen yhteisöllisyyttä kasvatetaan monilla vuotuisilla tapahtumilla, 

joita järjestetään usean toimijatahon yhteistyöllä. Kesällä 2012 on tulossa 

koko Miehikkälän kuntaa, kaikkia sen kyliä ja toimijoita esittelevä 

Pikkukylien Pikkumarkkinat.  



Kyläalueen tiedotus on hoidettu ajantasaisilla kotisivuilla, josta löytyy 

kaikille toimijoille avoin tapahtumakalenteri. Kylällä on myös facebook-

sivut. Kyläsuunnitelma on päivitetty ja se on alueen palveluluettelon kera 

jaettu joka talouteen.  

Kyläläiset ovat ottaneet vastuuta kylästä, asumisesta, palveluista ja 

ympäristöstä. Monitoimitilassa on jo parturin ja hierojan vastaanotto ja 

uusia palvelumuotoja suunnitellaan. Urheiluseura toteuttaa lasten 

urheilukoulutoimintaa ostopalveluna ja huolehtii myös hiihtoladuista. 

Yhdistyksen toimintaa on yhteistyöllä kehitetty siihen suuntaan, että 

kyläalue olisi mahdollisimman omatoiminen.  

Vuosi sitten starttasivat 5 vapaaehtoista teemaryhmää edistämään alueen 

hyvinvointia ja maaseutuasumisen ja maallemuuton mahdollisuuksia. 

Teemat ovat koulu, medianäkyvyys, yhteistyöverkostot, palvelut sekä 

tontit ja asunnot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Palkitsemistilaisuus 7.5. Suur-Miehikkälän seurantalolla. Vasemmalta kylätoimikunnan sihteeri Tuula 

Joenpolvi ja puheenjohtaja Heikki Rongas. Seuraavina maakuntajohtaja Juha Haapaniemi, 

Kymenlaakson Kylät ry:n edustajina hallituksen varajäsen Jouko Yläjääski sekä varapuheenjohtaja 

Marjo Lehtimäki, joka on myös Kehittämisyhdistys Sepra ry:n toiminnanjohtaja. Oikealla 

Miehikkälän kunnanjohtaja Antti Jämsén. 

 



Vuoden 2012 kymenlaaksolainen kylätoiminnan tiennäyttäjä Teuvo 

Mäntylä 

 

Teuvo Mäntylä, Elimäen Korialta on tehnyt työuransa rakennusmaalarina. 

Vankka ammattitaito on auttanut seurantalon remontointihankkeissa, joita 

Teuvon kotiyhdistyksessä Elimäen Vilppulan Nuorisoseurassa on 

toteutettu useita. Pohjois-Kymen Kasvu ry:n rahoittamana taloa on 

kunnostettu sekä ulko- että sisäpuolelta. Nyt on menossa kolmantena 

hankkeena valvontajärjestelmä ja laitehankinnat. Myös opetusministeriön 

tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia on hyödynnetty.  

 

Teuvo Mäntylä on toiminut Elimäen Vilppulan Nuorisoseuran 

puheenjohtajana vuodesta 1989. Pesti jatkuu edelleen. Seurantalo toimii 

kaikenikäisten kokoontumispaikkana ja toimintaa on päivittäin. Talon 

erittäin aktiivisen toiminnan sielu on ”Teussa”, joka uutterasti järjestää 

asioita, neuvottelee sopimuksia ja vuokraa tiloja. Talolla on työllistetty 

yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä ja tästäkin vastuuta on kantanut 

Teuvo Mäntylä.   Iltapäivätansseja alettiin talolla järjestää jo vuonna 1993 

ja ne ovat saavuttaneet suuren suosion. Lipunmyyjänä Teuvo huolehtii 

naisväen käsilaukuista ja autonavaimista ja päivystää lippukopilla tanssien 

loppuun saakka. Palaute on hyvää. Missään ei ole sellaista palvelua kuin 

Vilppulan Ns-talolla, sanoo tanssiväki.  Tanssit toimivat vanhemmalle 

väelle niin terveysliikuntana kuin tärkeänä kohtaamispaikkana. Eräs 

terveydenhuollon ammattilainen on sanonutkin, että meiltä loppuu kohta 

kuntoutettavat, kun Teuvo kuntouttaa kaikki seurantalolla. Teuvo osaa 

myös laskea leikkiä. Oma liikkuminen ei ole ihan vaivatonta ja hän 

kertookin olevansa varoittava esimerkki ihmisestä, joka ei tanssi.  

 

Korian Ponsi ry on urheiluseura, joka järjestää Korialla Kallioniemen 

lavalla kesätansseja. Ponnen toiminnassakin Teuvo Mäntylä on ollut 1980-

luvun alkupuolelta lähtien, huvitoimikunnan puheenjohtajana vuosina 

1993 - 2002. Rahastonhoitajan tehtäväkin tuli tutuksi vuosien ajan. 

Huvitoimikunnan jäsenyys jatkuu edelleen. Teuvon tapasi myös 

Kallioniemen tansseissa lipunmyyjänä. Kallioniemen tanssilava on tullut 

tutuksi televisiosta. Tulisuudelma-ohjelman nauhoituksessa otettiin valtava 

taloudellinen riski, mutta se kannatti. Illan tuotto oli useita tuhansia ja sen 

jälkeen lavalla on nauhoitettu niin Huviteltta-ohjelmaa kuin tanssittu kaksi 

kertaa Kesäillan valssi-ohjelman tahtiin. Teuvo on lisäksi vienyt väkeä 



mm. Huvin vuoksi ja Tuttu juttu –ohjelmien nauhoituksiin. Myös Korian 

Ponsi on hyödyntänyt hankerahoituksia, pitkälti Teuvo Mäntylän 

kannustamana.  

 

Elimäen Pestoomarkkinoita alettiin järjestää uudelleen vuonna 1975. 

Järjestelyistä vastasi ensin toimikunta, sittemmin Elimäen 

Pestoomarkkinat yhdistys ry. Tässäkin toiminnassa Teuvo Mäntylä oli 

mukana vuodesta 1991 lähtien parinkymmenen vuoden ajan. 

Pestoomarkkinat pidetään säännöllisesti syyskuun ensimmäisenä 

viikonloppuna ja niillä on alueelle erittäin suuri taloudellinen merkitys. 

Markkinoilla nimetään vuodeksi kerrallaan Elimäen Piika ja Renki, jotka 

toimivat eräänlaisina pr-henkilöinä osallistuen erilaisiin tapahtumiin mm. 

juontajina. Elimäen Rengiksi Teuvo Mäntylä valittiin vuonna 2008.  

 

Teuvo Mäntylä on ehtinyt antaa aikaansa myös Elimäen 

Kotiseutuyhdistykselle, jonka johtokunnassa hän on toiminut vuodesta 

1992 ja toimii edelleen. Elimäen alueen toimijat ovat muutaman vuoden 

ajan kokoontuneet Elimäen neuvottelukuntana. Siinäkin toiminnassa 

Teuvo Mäntylä on ollut mukana alusta alkaen. Oman aktiivisen 

toimintansa lisäksi Teuvo Mäntylä on kannustanut monia muita alueen 

toimijoita hankkeisiin. Hän on ohjannut lukuisia yhdistyksiä ja seuroja 

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n rahoitusmahdollisuuksien piiriin. Omalla 

esimerkillään ja valoisalla asenteellaan hän on edistänyt valtavasti alueen 

yhteisöllistä toimintaa ja ihmisten osallistumista yhteisiin harrastuksiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pohjois-Kymen Kasvu ry:stä tultiin onnittelemaan melkein koko toimiston voimin 



Vuoden 2012 kymenlaaksolainen maaseututoimija, Marja-Leena 

”Siru” Ahopelto 

 

Siru Ahopelto on pääaineenaan sosiologiaa Jyväskylässä opiskellut 

yhteiskuntatieteiden maisteri, joka vuonna 2008 alkoi myös hoitaa 

kotitilaansa Virolahden Yläpihlajan kylässä. Nykyään hänen työaikansa 

täyttävät maanviljely ja erilaiset hanketyöt.  

 

Siru on monialainen toimija, joka eteläisen maakunnan kunnissa mm. 

Virolahdella ja Haminassa työskennellessään on kehittänyt 

kulttuuritoimintaa niin kylä-, seutukunta- kuin maakuntatasolla.  

Siru on vapaa-aikanaankin aktiivinen jäsen ja toimija monissa Virolahden 

kulttuuri- ja taideyhdistyksissä. Hanketoimijana hän on ammattilainen, 

joka on osaamisellaan edistänyt ja auttanut perustoimijoita 

hankkeistamaan ideoita ja kehittämään aluetta. Hän on toiminut 2000-

luvun alussa jonkin aikaa myös Kehittämisyhdistys Sepra ry:n 

toiminnanjohtajana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palkitsemistilaisuuden paikka Elimäen Vilppulan Nuorisoseurantalolla antoi Teussalle kotikenttäedun, mutta 

kyllä Virolahdeltakin tultiin tilaisuuteen. Kuvassa Virolahden kunnan edustajina Sari Rasi ja Anu-Leena 

Lintunen.  

 



Kansainvälinen toiminta ja etenkin Viro-yhteistyö on Sirulle sydämenasia. 

Viron kieltä puhuvana ja laajoja yhteistyöverkostoja omaavana hän on 

vienyt tutustumisretkille erilaisia ryhmiä sekä hakenut hyviä esimerkkejä 

maaseutu- ja luontomatkailuun sekä käsityöasioihin. Omalla innostuneella 

otteellaan ja aidolla kiinnostuksellaan hän on edistänyt kansainvälisen 

kylätoiminnan kehittymistä Kehittämisyhdistys Sepra ry:n toiminta-

alueella ja etenkin Virolahdella.  

 

Seuraavassa lyhyesti joitakin kylä- ja kuntatason hankkeita, joissa Marja-

Leena ”Siru” Ahopelto on ollut toimijana: 

Kuun poika Klamilassa on näytelmä Uuno Klamin elämästä ja sitä 

esitettiin Klamilan kyläkirkossa vuonna 2004. Näytelmä sai 

ensiesityksiinsä EAKR –rahoitusta ja hankkeen hallinnoijana toimi 

Virolahden kunta.  

 

Vuosina 2005 ja 2006 Kaakon kulttuuriyhdistys ry toteutti KUMA-

kulttuurimatkailuhankkeen, jonka tavoitteena oli uusien 

kulttuuripalveluiden synnyttäminen matkailuyrittäjien käyttöön, 

kulttuuripalveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen sekä alueen 

kulttuurimatkailun markkinoinnin tehostaminen. 

Nuorisopäivät 2006 järjestettiin Virolahdella Harjun oppimiskeskuksessa. 

Päivien teema oli kansainvälisyys, ”Ystävyyttä yli rajojen”. 

Tapahtumavalmisteluja toteuttavan hankkeen hakijana oli Kaakon 

kulttuuriyhdistys ry. Haminan kaupunki sai rahoitusta maakuntaliitolta 

Haminan rauhan juhlavuoden 2009 tapahtumiin, joita Ahopelto koordinoi 

hankkeen projektipäällikkönä.  

 

Virolahti Seuran 60-vuotisjuhlavuoden Kotiseutufoorumi-hankkeessa 

vuonna 2010 esiteltiin virolahtelaista kulttuuria, historiaa, nykypäivää ja 

tulevaisuutta. Seura kokosi foorumiin paikallisia yhdistyksiä, yrittäjiä ja 

muita toimijoita esittelemään virolahtelaisuutta sen monissa muodoissa. 

Hankkeen tuotoksena syntyi mm. kotiseudun retkiesite.  

 

Kaakon luonto ja kulttuuri ry:n Horisontti-esiselvityshankkeessa vuonna 

2011 kartoitettiin edellytykset varsinaiselle Horisontti-hankkeelle, jossa 

tavoitteena on suunnitella Virolahden louhitusta graniitista suuri tasanne 

meren rantaan Virolahden Hurppuun ja kehittää paikalle alueen 

merelliseen luontoon ja kulttuuriin kytkeytyvää monipuolista toimintaa. 



Hankkeessa selvitetään myös Virolahden luontomatkailun 

kehittämistarpeet ja tehdään uuden kulttuuritapahtuman 

toimintasuunnitelma. 

 
 

 

 

Vasemmalta; Suomen  

Kylätoiminta ry:n  

pääsihteeri Risto-Matti  

Niemi, Kymenlaakson  

Kylät ry:n puheen-  

johtaja Sami Porkka,  

Kymenlaakson Liiton  

hallintopäällikkö Ulla  

Silmäri, maaseutu-  

toimija Siru Ahopelto  

ja kylätoiminnan tien- 

näyttäjä Teuvo Mäntylä. 

 

 

 

 

 

Suomen Kylätoiminta ry myönsi 

Kymenlaakson Kylät ry:n 

hakemuksesta Teuvo Mäntylälle 

kylätoiminnan kultaisen 

ansiomerkin. Sitä myönnetään 

hyvin säästeliäästi ja vahvoin 

perustein. Teuvo on kolmas 

kymenlaaksolainen kultaisen 

ansiomerkin saaja.  

Siru Ahopellolle Kymenlaakson 

Kylät ry ojensi kylätoiminnan 

hopeisen ansiomerkin, johon 

maakunnan kyläyhdistyksellä on 

enimmillään valtuudet.  

Hopeisia ansiomerkkejä on 

Kymenlaaksossa luovutettu  

tätä ennen kuusi.  

 

 



MENKÄÄ HYVÄT IHMISET KÄYMÄÄN KESÄTEATTERISSA! 

Monipuolista, laadukasta ja runsasta tarjontaa Kymenlaaksossa; 

 

Rölli ja Metsänhenki Elimäen kesäteatteri.  

Esitykset alkavat 13.6.  Lisätietoa www.ens.fi/3  

 

Syttyy, ei syty Iitin kirkonkylän kesäteatteri.  

Esitykset alkavat 19.6. www.iitinharrastajateatteri.fi  

 

Amerikan armas Lauvanniemen kesäteatteri 

Esitykset 24.6. alkaen www.neuvo-teatteri.net  

 

Tohtori Sykerö Kuusankosken teatteri  

Esitykset Tykkimäellä 27.6. alk. www.kuusankoskenteatteri.fi  

 

Tankki täyteen 2 – maallamuuttajat Kyminlinnan kesäteatteri  

Esitykset alkavat 29.6. www.kyminlinnankesateatteri.fi  

 

Unelma onnesta Korvenkylän kesäteatteri 

Esitykset 29.6 alkaen www.korvenkylankesateatteri.com  

 

Maamiehen vaimolaari Jaalan kesäteatteri 

Esitykset alkavat 1.7. www.jaalannuorisoseura.fi  

 

Linnunradan laidalla Hamina Bastioni ulkoilmateatteri 

Esitykset alkaen 6.7. www.haminanteatteri.fi  

 

Calamari Union Jokiteatteri Myllykosken Koivusaaressa 

Esitykset alkaen 13.7.  

 

Käry kävi, isäntämiehet Valkealan kesäteatteri 

Esitykset alkavat 20.7. www.valkealankirkonkylannuorisoseura.fi  

 

Pyhtään kesäteatteri esitykset elokuussa 

 

 

LAUTEILTA TUULEE –vihkonen on ilmestynyt. 

Koetamme saada jakoon tilaisuuksiimme.  

http://www.ens.fi/3
http://www.iitinharrastajateatteri.fi/
http://www.neuvo-teatteri.net/
http://www.kuusankoskenteatteri.fi/
http://www.kyminlinnankesateatteri.fi/
http://www.korvenkylankesateatteri.com/
http://www.jaalannuorisoseura.fi/
http://www.haminanteatteri.fi/
http://www.valkealankirkonkylannuorisoseura.fi/


 

 

POHJOISESSA MAAKUNNASSA KOUVOLAN JA IITIN 

SEUDULLA VALOKUITUASIA ETENEE. LIITTYMÄMYYNTI 

ON EDELLEEN KÄYNNISSÄ  

 

 

Kymijoen Kyläkuitu  

www.kylakuitu.fi  

info@kylakuitu.fi  

Puh. 020 775 0880 

 

Alueelliset infonumerot 

Kouvola pohjoinen 020 775 0884 

Kouvola eteläinen 020 775 0885 

Iitti 020 775 0886 

 

 

 

Hajajätevesien neuvontahanke NEUVO 
 

Pyydä jätevesineuvoja kylänne tilaisuuteen tai kutsu maksuttomalle 

kiinteistökäynnille.  

 

 

Projektipäällikkö Maija Lehtomäki 050 3064020 

Jätevesineuvoja Henri Koponen 050 3064252 

Jätevesineuvoja Mikko Teräväinen 050 3064151 

etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi 

www.neuvohanke.fi 

 

  
 

 

   Iloista kesää! 

   Tapaamisiin! 

    

http://www.kylakuitu.fi/
mailto:info@kylakuitu.fi
mailto:etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi
http://www.neuvohanke.fi/


Kymenlaakson Messut ry sekä Kouvolan ravirata 

järjestävät elokuussa 25. - 26.8.2012 

 

Meidän Maaseutu – festivaalin  

Kouvolan raviradalla. 

 

Tapahtuman tarkoituksena on koota maaseudun 

monipuolisuuden ja mahdollisuudet hauskaksi 

kokoperheen festivaaliksi. 

 

Seuraa ilmoittelua! Tule mukaan! 

www.kymenlaaksonmessut.fi 

 

Menossa mukana Kymenlaakson Kylät ry yhdistys- ja hanke-esittelyin 

yhteisosastolla Pohjois-Kymen Kasvu ry:n kanssa! 

 

 
 

Olemme paikalla myös Elimäen Lähiruokamessuilla 8. – 9.9.2012 

 

Tästä tapahtumasta löydät 

lisätietoja osoitteesta 

www.lahiruoka.fi 

 

7.9. Lähiruokaseminaari Moision Kartanolla 

 
 

Kymenlaakson Kylät ry ja Kyläportaalihanke paikalla myös 

Suur-Miehikkälässä 30.6. 

Pikkukylien Pikkumarkkinoilla klo 10 - 15. 

 

Pikkumarkkinoiden Tanssit Purhon lavalla Purhontie 782 klo 19 alkaen. 

 

Lisätietoa tapahtumasta 

http://pkpm.suntuubi.com/ 

 

 

http://www.kymenlaaksonmessut.fi/
http://www.lahiruoka.fi/
http://pkpm.suntuubi.com/


JÄLLEEN KERRAN; KYLILLÄ ON VIELÄ MAHDOLLISUUS 

HYÖTYÄ SOPIVA KYLÄ –HANKKEIDEN TARJOUKSISTA! 

Kylien Lähipalvelut – Sopiva Kylä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa ovat 

paikallisten toimintaryhmien rahoittamia osa-aikaisia hankkeita, joihin 

tällä hetkellä käytettävä työaika on 35 % kummassakin. 

Mukaan lähtevät kylät tekevät toiveiden ja omien painotuksiensa mukaan 

räätälöidyn kartoituksen kyläalueensa palveluiden tarpeista ja tarjonnasta. 

Vastauksissa nousevat tarpeet ja ideat otetaan tarkempaan käsittelyyn. 

Laajan yhteistyöverkoston kanssa mietitään, kuinka toivottu palvelu 

voitaisiin toteuttaa. Mukaan heittäytyvä kylä sitoutuu jatkotoimenpiteiden 

miettimiseen ja toimintamallien luomiseen. Kyselyitä tai kartoituksia ei 

tehdä uteliaisuudesta tai huvin vuoksi.  

Kertyvillä tiedoilla päivitetään kyläsuunnitelmia tai tehdään kokonaan 

uusia sekä viedään pääkohdat seuraavien vuosien toimintasuunnitelmiin. 

Selkeä yhteinen kylän tarve ja toive voidaan hankkeistaa. 

Hanke jatkuu tämän vuoden loppuun ja asiasta kiinnostuneilla kylillä 

on hoppu lähteä mukaan! 

 

 
 

Kouvola mukana Voimaa Vanhuuteen -kampanjassa 

 

Kuntakoordinaattori Mirja Michelsson kerää ikäihmisten terveysliikuntaan 

liittyviä tietoja Kouvolan kylien alueilta. Tässä vaiheessa kylien kannattaa 

myös ilmaista kiinnostuksensa olla mukana kehittämässä ikäihmisten 

terveysliikuntapalveluita.  Tätä kautta voisimme saada kylä- ja 

seurantaloille lisää toimintaa.  

 

Mirjan yhteystiedot; 020 615 6435 mirja.michelsson@kouvola.fi  

 

Kyläasiamies Sirpaankin saa ottaa yhteyttä tässä asiassa! 

  

 

mailto:mirja.michelsson@kouvola.fi


Varsinainen Jäsen  Kymenlaakson Kylät ry  

Hallitus 2012 

Puheenjohtaja Sami Porkka 

Saverontie 390 B, 45460 SAVERO 

0400 558 597 sami.porkka@pp1.inet.fi 

  

Varapuheenjohtaja Marjo Lehtimäki  
Helsingintie 1 A 49460 HAMINA 

044 2774 513 marjo.lehtimaki@seprat.net  

Varajäsen Marja Sorvo 

Helsingintie 1 A, 49460 HAMINA  

044 2774 514 marja.sorvo@seprat.net 

Kati Lavonen 

Kalasillantie 60 49730 MUURIKKALA 

040 5841 436 kati.lavonen@miehikkala.fi   

Varajäsen Leena Kataikko 

Järvenkyläntie 379, 49770 SALO-

MIEHIKKÄLÄ 040 7330 386  

leena.kataikko@haminetti.net  

Ilpo Ruokonen 

Oivontie 2 a, 45610 KORIA 

040 8447 020 ilpo.ruokonen@pp.inet.fi  

Varajäsen Taavi Lindeman 

Ahvenistontie 105 47710 Jaala 

041 4310 128  tlindeman-

@hotmail.com  

Anne Mettälä Kymiasemantie 10 A 2, 

45610 KORIA  05 3220 042,  

040 5861 134 

anne.mettala@pohjois-kymenkasvu.fi  

Varajäsen Leena Borg 

Siikavantie 137 B, 47710 JAALA 

050 4955 646 borg.leena0@gmail.com  

Jarmo Tähtinen 

Riutanpääntie 314  47450 PERHENIEMI 

045 1109 082  jarkke007@luukku.com   

Varajäsen, taloudenhoitaja  

Tapani Mikkola 

Ahvenistontie 191, 47710 JAALA 

020 615 7614, 041 5438 852 

tapani.mikkola@pp1.inet.fi  

Heli Varjakoski 

Tapiolantie 4, 49860 KLAMILA 

0500 844 547  

heli.varjakoski@luukku.com  

Varajäsen Jouko Yläjääski  

Turkiantie 275, 49660 Pyhältö 

0400 553 316 

jouko.ylajaaski@pp.inet.fi  

Hallituksen ulkopuolelta sihteerinä 

kyläasiamies Sirpa Vähäuski 

Villikanmäentie 57 A,  46450 ENÄJÄRVI 

044 2977 738, 040 5492 410,  

044 5441 345 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

Hallituksen ulkopuolelta  

Kyläportaali-hankkeen  

hankevetäjä Joni Tyviö 

040 6702 155 

kykyportaali@gmail.com  

 

Valtakunnan kattojärjestö Suomen Kylätoiminta ry 

www.kylatoiminta.fi 

 

mailto:sami.porkka@pp1.inet.fi
mailto:marjo.lehtimaki@seprat.net
mailto:riitta.kiuru@seprat.net
mailto:kati.lavonen@miehikkala.fi
mailto:leena.kataikko@haminetti.net
mailto:reino.koivusaari@pp.inet.fi
mailto:tlindeman-@hotmail.com
mailto:tlindeman-@hotmail.com
mailto:anne.mettala@pohjois-kymenkasvu.fi
mailto:borg.leena0@gmail.com
mailto:jarkke007@luukku.com
mailto:tapani.mikkola@pp1.inet.fi
mailto:esko.niskanen@kymp.net
mailto:jouko.ylajaaski@pp.inet.fi
mailto:sirpa.vahauski@pp.inet.fi
mailto:kykyportaali@gmail.com
http://www.kylatoiminta.fi/


Järjestämme paljon erilaisia tilaisuuksia sekä itse että  

yhdessä laajan yhteistyöverkostomme kanssa.  

TULE MUKAAN! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kymenlaaksonkylat.fi 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/

