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VOIMISTUVAT KYLÄT  

–kampanjan aluetilaisuus Haminassa lokakuussa 2011 
 

 

Tämän tiedotteen Sopiva Kylä –hankkeiden osuutta on rahoittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 

Tiedotteen sisällöstä vastaa Kymenlaakson Kylät ry sekä yhdistyksen Sopiva Kylä –hankkeet.  

 

   



Enäjärvellä joulukuussa 2011 

Heipä taas kaikki! 

Monenmoista tapahtumaa ja tilaisuutta sisältänyt vuosi lähenee 

loppuaan.  Kilometrejä on kertynyt ja aikaa palanut, mutta kylissä 

kiertely ja toimijoiden tapaaminen on aina mukavaa.  

Sopiva Kylä –hankkeiden toinen vuosi täyttyy. Muutamilla kylillä 

tehdyt palvelukartoitukset ja –kyselyt ovat johtaneet joihinkin 

pieniin käytännön toimenpiteisiin. Kaiken kaikkiaan Sopivan 

Kylän eteneminen on ollut takkuista. Sopimuksellisuus on sanana 

vaikea ja käsitteenä laaja. Yksinkertaisimmillaan se kuitenkin 

tarkoittaa vain sitä, että osapuolet laativat sopimuksen työstä tai 

tehtävästä ja laadittu sopimus määrittelee, kuka tekee, mitä tekee, 

kenen on vastuu ja kuka maksaa.  

Sopimuksellisuutta toteutetaan käytännössä hyvinkin monin 

tavoin. Kunnat ostavat iltapäiväkerhotoimintaa erilaisilta 

yhdistyksiltä. Kunta tekee sopimuksia urheiluseurojen kanssa 

kentän hoidosta tai latujen ajamisesta. Kyse ei ole mistään uudesta 

asiasta. Sopivan Kylän puitteissa toimintatapaa on koetettu 

juurruttaa laajemmin kylätoimintaan.  

Kylillä kaivattuja palveluja kannattaisi tuotteistaa ja aktiivisesti 

tarjota sopivaan hintaan. Hankkeessa voimme nimenomaan tässä 

teitä auttaa. Ei ole sanottua, mikä toteutuu tai mikä ei, mutta ilman 

omaa valppautta ja aloitteellisuutta ei ainakaan mitään tapahdu.   

Sopivat Kylät jatkavat vielä ensi vuoden. Keväällä 2012 jatketaan 

palvelukartoituksia niitä haluavilla kylillä. Koska hankkeet eivät 

ole edenneet suunnitellusti, saattaa jatkoaikakin tulla 

kysymykseen. Kylätoimijoilta toivotaan uusia ideoita 



sopimuksellisuuden toteuttamiseksi. Miten teidän kylänne haluaisi 

tässä asiassa toimia? 

Kotisivuiltamme www.kymenlaaksonkylat.fi löydät tähän 

mennessä tehdyt kyselyt ja niistä laaditut yhteenvedot. 

Vasemmalla olevista otsikoista valitset Sopivan Kylän ja sieltä 

paljastuvista otsikoista hankkeiden kuulumiset. Tutustu! 

Olen lomalla 19.12.2011 – 8.1.2012.  Tapaamisiin taas! 

t. kyläasiamies Sirpa  

 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

www.kymenlaaksonkylat.fi 

 

 

 

 

044 297 7738, Sopiva Kylä Pohjois-Kymenlaaksossa 

040 549 2410, Sopiva Kylä Etelä-Kymenlaaksossa 

044 544 1345, Kymenlaakson Kylät ry 

 

Minulle saa soittaa mihin numeroon vaan,  

mutta itse soittelen eri numeroista  

riippuen mihin asia liittyy (laskutuskäytännöt) 

 

 

   Saa laittaa kirjepostiakin; 

    

Kymenlaakson Kylät ry 

   Kyläasiamies Sirpa Vähäuski 

   Villikanmäentie 57 A 

   46450 Enäjärvi 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
mailto:sirpa.vahauski@pp.inet.fi
http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


Tapahtumia vielä tänä vuonna; 

 

Kouvolan yhteispalvelupisteiden kiertueemme jatkuu vielä 13.12. 

Valkealassa ja 15.12. Jaalassa klo 9 - 15. Kyselyä palveluista. 

Vastanneille annetaan yhdistyksemme uusi pehmoheijastin. 

Tulkaahan tapaamaan!  

 

Olemme olleet parissa joulutapahtumassa esittelemässä 

kylätoimintaa. Samalla myymme joulukortteja, lapasia sekä sukkia 

ja osa tuotosta menee kylätoimintaan! 

Jos toivotte meitä kylätapahtumaanne paikalle, niin kutsukaa 

kiireesti.  

Ja lähetelkää joulun ajan kylätapahtumista tietoja, niin laitetaan ne 

sivuillemme www.kymenlaaksonkylat.fi 

 
  

 

 

 

 

 

Taivas tummenee jouluyönä,  

kauniit tähdet valovyönä,  

illassa lienee jotain taikaa 

Sydämellistä joulunaikaa! 

 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


VALOKUITUA, KYLÄKUITUA! 

Valokuituasia etenee Kouvolan ja Iitin seudulla. Osuuskunta 

Kymijoen Kyläkuitu tarjoaa lisää hankealueita Kymenlaakson 

liiton kilpailutukseen. Rahoituskuviot selkiytyvät ja käytännön 

työhön päästään ensi vuonna. Eteläiseen maakuntaan kaivattaisiin 

vastaavaa toimijaa. Kymijoen Kyläkuitu on toiminut alueella 

uutterana tienraivaajana. Seuraavalle matka on jo helpompi. Apuja 

ja kokemuksia on saatavilla.  

Muistathan! Liittymällä osuuskunnan jäseneksi ilmaiset halusi ja 

kiinnostuksesi toimiviin ja nopeisiin yhteyksiin. Katsohan lisää 

www.kylakuitu.fi ja täytä jäsenhakemus jo tänään! 

Kyläkuidun tiedotelehti on ilmestynyt. Se jaetaan kylätoimijoiden 

voimin haja-asutusalueiden talouksiin. Kesäasukkaat tavoitetaan 

postittamalla lehteä. Monipuoliseen lehteen voit tutustua myös 

www.kylakuitu.fi sekä www.kymenlaaksonkylat.fi Sitä on jaossa 

yhteispalvelupisteissäkin.  

Jos hyvät, toimivat yhteydet ja valokuitu aiheena kiinnostaa 

kyläillan verran, niin ota yhteyttä. Voimme yhteistyössä Kymijoen 

Kyläkuidun ja/tai Sadan Megan Maakunta –hankkeen kanssa 

järjestää kylätilaisuuksia. Valkealassa järjestettiin tällä porukalla 

Demo-ilta, jossa käytännön esimerkein tuotiin esiin, mitä kaikkea 

hyvät laajakaistayhteydet mahdollistavat. Vastaavia iltoja on 

aikomus järjestää kevätpuolella muutamia muitakin.  

YHTEISTYÖSSÄ! 

 

 

http://www.kylakuitu.fi/
http://www.kylakuitu.fi/
http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


KOTISIVUASIAT KUNTOON, KYLÄT PORTAALIIN! 

Kymenlaakson Kylät ry on aikeissa hakea hanketta, jolla luodaan 

maakunnallinen kyläportaali. Kylien kotisivuasiat laitetaan 

kuntoon ja tiedotusta parannetaan. Sivuille luodaan portaalissa 

yhtenäinen ja helppo päivitystapa. Valmiiden kyläsivujenkin 

kanssa portaaliin pääsee hyödyntämään näkyvyyttä. Kylille tulee 

osallistumisesta kustannuksia, mutta ne pidetään varsin 

kohtuullisina. Jos tämä aihe kylillä kiinnostaa, kannattaa olla 

kuulolla. Lisää tietoa on tulossa! 

Em. asioihin liittyen järjestimme Haminassa Kyläportaali-illan, 

jossa oli mahdollisuus tutustua Itä-Uudenmaan Kylien portaaliin, 

jonka tekeminen aloitettiin jo vuonna 2002. Ilta oli 

mielenkiintoinen ja erittäin hyvin asiaa valaiseva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enemmänkin kuulijoita olisi sopinut Kyläportaali-iltaan Vehkalahti-talolla 17.11.2011.. Tilaisuus oli 

todella hyvä, saimme paljon käytännön tietoa ja kuulimme Itukylien hyvistä kokemuksista.  



OHJELMATYÖSTÄ JA VÄHÄN MUUSTAKIN 

Tätä ohjelmakautta on jäljellä pari vuotta ja uuden kauden 

valmistelu lähestyy. Kymenlaakson Kylät ry on rytmittänyt oman 

maakunnallisen kylien kehittämisohjelmansa toimintaryhmien 

ohjelmatyön rinnalla kulkevaksi.  

Tulevan suunnittelussa on ensiarvoisen tärkeää saada ideointiin 

mukaan kylätoiminnan käytännön tekijät. Laadittavat ohjelmat 

luovat mm. suuntaa sille, minkä tyyppistä toimintaa jatkossa 

rahoitetaan ja toteutetaan. Mielipiteenne ja ehdotuksenne ovat siis 

merkityksellisiä.  

Muutenkin toivoisi aiempaa enemmän kyliltä aloitteita, mihin 

suuntaan kylätoimintaa viedään. On hankala toisten puolesta 

arvailla, mitä tarvitaan. Kylätoiminnan valtionapu antaa 

hanketoimintaa vapaammat kädet toteuttaa kyliltä tulevia toiveita 

ja ehdotuksia.  

Kuntaliitostilanteessa luotu Kouvolan kylien neuvottelukunta on 

hakenut rooliaan. Kylien edustajat ovat pitäneet sitä tärkeänä 

tiedonsaannin kanavana. Tiedon olisi hyvä kulkea aiempaa 

paremmin molempiin suuntiin, myös kylillä ja niiden edustajilla 

on virkamiehille ja luottamushenkilöille kerrottavaa, ei vain 

kuunneltavaa.  

Eteläisen maakunnan kylienkin kannattaisi vakavasti pohtia kylien 

aiempaa tiiviimpää yhteistyötä. Yhdessä tehden työmäärä 

jakaantuu ja vaikuttavuus kasvaa.  

 



ITE kaakossa 

ETSINTÄKUULUTUS: 

Ilmianna naapurisi - ilmoittaudu itse!  

ITE kaakossa -hanke etsii Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 

itseoppineita nykykansantaiteilijoita. 

Mitä on ITE-taide?  

Selvärajaista määritelmää on vaikea löytää, koska sen 

ilmenemismuodot ovat mitä moninaisimpia. Tunnusomaista 

nykykansantaiteilijoille on itseoppineisuus ja omaperäinen 

kekseliäisyys, mikä näkyy niin aiheiden, tekniikoiden kuin 

materiaalienkin runsaana kirjona. Usein tekemisen tekniikoina 

ovat moottorisahaveisto, betoniveisto tai teosten koostaminen 

kierrätysmateriaaleista. Nykykansantaiteilijat eivät jäljittele 

tunnettuja taiteilijoita tai tyylejä. Teokset ovat yksilöllisiä ja 

ottavat usein kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.  

Kuka on ITE-taiteilija? 

Tyypillistä ITE-taiteilijoille on, että he harvoin mieltävät itsensä 

taiteilijoiksi tai tekemisensä taiteeksi. Ammatillista taiteen 

koulutusta heillä ei ole, vaan he ovat hankkineet oppinsa itse. 

Harrastajista he puolestaan eroavat omaperäisyydellään ja sillä, 

että tekevät taidetta ensisijaisesti itselleen, omaksi ilokseen, 

tekemisen vimmasta ja kokeilemisen innosta. He eivät välttämättä 

käy taidekursseja eivätkä hakeudu mukaan näyttelyihin, kuten 

harrastajataiteilijat. 

 



Etsintä jatkuu… 

Maaseudun Sivistysliitto on kartoittanut ITE-taidetta jo vuodesta 

1998 lähtien. Taiteilijoita on esitelty valtakunnallisissa ja 

kansainvälisissä näyttelyissä ja julkaisuissa. Nyt kartoitus on 

käynnissä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Hankkeen 

tavoitteena on löytää omaperäisiä ja korkeatasoisia tekijöitä, 

joiden taide ansaitsee näyttävän esittelyn omassa maakunnassa ja 

laajemminkin. 

Tee ilmianto!  

Ilmoittaudu itse tai lähetä taiteilijan yhteystiedot ja valokuvia 

teoksista osoitteeseen: 

Maaseudun Sivistysliitto, Kauppakatu 23 b A 80100 Joensuu 

minna.tuuva@msl.fi   www.msl.fi/itekaakossa 

Lähemmin asiasta kertoo projektikoordinaattori Minna Tuuva  

044 568 1175 

ITE kaakossa hankkeessa:  

 kartoitetaan ja dokumentoidaan alueen itseoppineet nykykansantaiteilijat (ITE-

taiteilijat) sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen vahvuuksia ja 

kiinnostavia ilmentymiä. 

 Järjestetään kartoituksen tulosten pohjalta nykykansantaiteen näyttelyitä 

 Julkaistaan nykykansantaiteen vuosikirja.  

ITE-vuosikirjoja on julkaistu vuodesta 2002, uusin Pohjois-Karjalan 

nykykansantaiteen vuosikirja ITE Vaaroilla ilmestyi viime vuonna. 

 Edistetään paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteiden hyödyntämistä matkailussa. 

 Saatetaan alueen nykykansantaide osaksi valtakunnallista ja kansainvälistä 

outsider art -verkostoa 

 Osallistutaan toimenpiteisiin Veijo Rönkkösen elämäntyön sekä Parikkalan 

Patsaspuiston säilyttämiseksi yhtenä alueen vetovoimaisimpana kulttuurikohteena. 

 

 

mailto:minna.tuuva@msl.fi
http://www.msl.fi/itekaakossa


SALETISTI NATSAA – Let´s go –meininkiä kylille 

Kotkan 4H-yhdistys toteuttaa eteläisen maakunnan alueella 

yhteistyössä Kaakonkulman 4H-yhdistyksen kanssa otsikon 

nimistä hanketta. Hanketyöntekijänä toimii Essi Lonka ja 

hankkeen ideana on ensin järjestää nuorille 14 – 28 -vuotiaille 

koulutusta, joka sisältää asiakaspalvelua, työelämätietoutta, 

vuorovaikutustaitoja, yrittäjyyskasvatusta ja itsetuntemusta. 

Koulutuksen jälkeen nuoria kannustetaan tuottamaan kylillä 

tarvittavia palveluita. Näitä voisivat olla mm. pihatyöt. Hanke 

tekee yhteistyötä myös Sopivien kylien kanssa. Koulutusta on 

tarjolla ensi kevään aikana ainakin Pyhtäällä ja Miehikkälässä. Jos 

tiedät, tunnet asiasta kiinnostuneita nuoria, niin välitä tietoa 

eteenpäin!  Yhteyttä voit ottaa 045 899 7160 ja kotka@4h.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylä- ja asukastapahtumassa Husulan Vehkalinnassa 22.10. Kaakonkulman 4H järjesti monenlaista 

tekemistä osallistujille 

mailto:kotka@4h.fi


Yhteistyössä LLV – hanke ja Sopivat Kylät 

ProAgria Kymenlaakson / Maa- ja Kotitalousnaisten 

kansainvälinen Loving Local Values –hanke tuotteistaa 

kylämatkailua, verkottaa yrityksiä ja yhdistyksiä keskenään, tekee 

kansainvälistä yhteistyötä virolaisten kumppaneiden kanssa, 

järjestää opintomatkoja ja seminaareja sekä tutustuttaa nuoria 

yhteistyöalueiden työhön ja kulttuuriin.  Kyläalueen omaperäiset 

tarinat halutaan talteen, samoin aikojen saatossa kehkeytyneet 

hyvät reseptit. Kylien maisema- ja historiakohteet laitetaan 

muistiin. Käsityöperinteitä tallennetaan. Kyläalueille tarjotaan 

kylämaiseman suunnittelua. Hanke on etukäteen määritellyt tietyt 

kohdealueet, mutta mikä kylä tahansa pääsee mukaan. Jos ja kun 

asia kiinnostaa, ottakaa yhteyttä projektipäällikkö Päivi 

Matilaiseen p. 020 747 3419. Otsikossa mainitut hankkeet voisivat 

yhdistää voimansa ja tehdä laajan kartoituksen kyläalueellanne 

käyden läpi tarjolla olevat palvelut ja tarpeet niin kyläläisille kuin 

matkalaisillekin.  

Tulossa ensi kesänä opintomatka nuorille Viroon. Kysy Päiviltä! 

 

 

 

Hankkeiden  

yhdessä järjestämä 

kyläilta Teuroisten 

kylätalolla 

lokakuussa 2011.  

 

 



HUHTIKUUSSA 2012! 

MAASEUTUFOORUMI 

Kymenlaakson 6. Maaseutufoorumi kokoaa taas väkeä 

Kuusankoski-talolle keskiviikkona 18.4.2012. Foorumin teemana 

on tällä kertaa ”Katse Kymenlaaksoon lähimatkaillen”. 

Tapahtuman mielenkiintoinen ohjelma muotoutuu parhaillaan ja 

tiedotusta on tulossa. Olethan Sinäkin mukana!  

MAASEUTUMARKKINAT 

Kymenlaakson 2. Maaseutumarkkinat pidetään Kotkassa torstaina 

26.4.2012 klo 11 – 18. Tapahtumassa on tarjolla mm. 

monipuolinen valikoima maakunnan lähituotteita, yhdistys- ja 

järjestötoiminnan esittelyä, mukavaa ohjelmaa ja iloista 

tunnelmaa. Lisätietoja tässä vaiheessa löydät www.seprat.net , 

myöhemmin myös meidän sivuiltamme.  

 

KYLÄVIHKOSIA 

Vuoden 2011 ilmestyivät kylävihkoset Kouvolassa ja Iitissä. 

Mukaan lähteneet kylät toteuttivat oman aineistonsa. Kouvolan 

kaupungin maaseutupalvelut ja Iitin kunta huolehtivat 

painatuskuluista.  

Nyt on vireillä sama työ sekä Miehikkälässä että Virolahdella. 

Yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona on laatia Kaakon Kaksikon 

Kylät –kirjanen. Hienoa, hienoa! 

Seuraa tiedotusta asiasta! 

 

http://www.seprat.net/


Vuosina 2009 – 2011  

Suomen Kylätoiminta ry  

on toteuttanut Varsinais-  

Suomessa ja Lapissa  

”Kylä auttaa ja välittää  

kriisissä” –hanketta.  

Hankkeessa on ilmestynyt 

opas Naapuriapurinki – opas kyläauttajille.  

Voit tutustua tähän mainioon oppaaseen sivuillamme 

www.kymenlaaksonkylat.fi. Jos haluat oppaasta paperiversion, ota 

yhteyttä kyläasiamies Sirpaan.  

 

Suomen Kylätoiminta ry:n hanke Kylien bisneskeissit  

Kylien bisneskeissit -hanke on kolmivuotinen (2011-2013), koko maan 

alueella toimiva hanke kylien liiketoiminnan edistämiseksi. Hankkeen 

vetäjänä eli kylien liiketoiminta-asiamiehenä toimii tal.kand. Juha 

Kuisma.  
 

Lähtökohta on, että kylät ja kyläyhdistykset valitsevat itse mitä tekevät. 

Hankkeessa kylät saavat rohkaisua, esimerkkejä ja aineksia asiaa 

koskevien päätösten tekoon. Hankkeessa vaikutetaan esteiden purkamisen 

mielessä niihin tahoihin, joiden suhtautumisesta kylien liiketoiminnan 

kehitys riippuu. 

 

Hankkeena Kylien bisneskeissit avaa kylien  

liiketoimintamahdollisuuksia koko maan,  

maakuntien ja seutukuntien sekä yksittäisten  

kylien tasolla.  

Kevätpuolella lisää asiasta! 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


VALINTOJA! 

Kymenlaakson Kylät ry:n syyskokous pidettiin 18.10.2011 

Siikavan Kylätalolla, Jaalassa, Kouvolassa. Puheenjohtajaksi 

vuodelle 2012 valittiin Sami Porkka Saverolta. Jarmo Tähtinen, 

puheenjohtaja vuosina 2010 ja 2011 jatkaa hallitusjäsenenä. 

Hallituksesta jäivät pois Esko Niskanen Virolahdelta ja Matti 

Hälikkä Kouvolasta. Kiitos teille ja hyvää jatkoa! 

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Jouko Yläjääski Pyhällöstä 

Haminasta ja Taavi Lindeman Siikavasta Kouvolasta. Tervetuloa 

mukaan! 

Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa 12.1.2012, jolloin 

valitaan varapuheenjohtaja, tehdään sihteeritehtävistä ja 

taloudenhoidosta järjestelyitä tulevalle vuodelle ja valitaan 

edustajia yhteistyötahojen kokouksiin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kymenlaakson Kylät ry:n sääntömääräinen syyskokous Siikavan Kylätalolla 



Kymenlaakson Kylät ry:n hallitus vuonna 2012 

 

Varsinainen Jäsen  Kymenlaakson Kylät ry Hallitus 2012 

Puheenjohtaja Sami Porkka 

Saverontie 390 B, 45460 SAVERO 

0400 558597 sami.porkka@pp1.inet.fi 

  

Marjo Lehtimäki (vpj 2011) 

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  

Ilpo Ruokonen 

Oivontie 2 a, 45610 KORIA 

040 844 7020 ilpo.ruokonen@pp.inet.fi  

Varajäsen Taavi Lindeman 

Ahvenistontie 105 47710 Jaala 

041 431 0128  tlindeman-@hotmail.com  

Anne Mettälä Kymiasemantie 10 A 2, 45610 

KORIA  05 3220042, 040 5861 134 

anne.mettala@pohjois-kymenkasvu.fi  

Varajäsen Leena Borg 

Siikavantie 137 B, 47710 JAALA 

050 495 5646 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 5438852 

tapani.mikkola@kouvola.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 

  

 

 

  Kyläkirjeen valokuvat Juuli ja Sirpa Vähäuski 
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Hyvää Joulua! Onnellista Uutta vuotta! 

t. Kymenlaakson Kylät ry / hallitus 

Kyläasiamies Sirpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


