
Kymenlaakson Kylät ry 
 

Kyläkirje 1 / Maaliskuu 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 maaliskuussa 2011  

Keväinen tervehdys kylille! 

 

Ankarien pakkaspäivien jälkeen keväisen auringonpaisteen alla 

kyläkirjeen kirjoittelukin sujuu kuin itsestään. Lisääntynyt valo ja 

pidentynyt päivä innostaa taas toimintaan.  

 

Tarjoamme sinne kylille niin yhdistystoiminnan kuin 

hanketoiminnankin puitteissa monenlaisia mahdollisuuksia ja 

vaihtoehtoja. Sopiva Kylä –hankkeet kartoittavat kanssanne 

palveluiden tarpeita ja tarjontaa, järjestämme valokuituiltoja 

pyydetysti, Pyörivä Kylä -kyläkiertue jatkuu, on tulossa 

Maaseutufoorumi ja Maaseutumarkkinat, on Kylätalopäivää jne.  

 

Tulkaa mukaan! Ottakaa yhteyttä!  

                 

t. kyläasiamies Sirpa 

 

 

 

   044  2977738    040 5492410      044 5441345 

 

   sirpa.vahauski@pp.inet.fi  

     

   Villikanmäentie 57 A 

     46450 Enäjärvi 
 

 
 

 

MAAKUNNALLINEN KYLIEN KEHITTÄMISOHJELMA 

2011 – 2013 ON ILMESTYNYT. TUTUSTU!  

Löydät sen myös sivuiltamme www.kymenlaaksonkylat.fi 

 

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


Kymenlaakson Kylät ry sääntömääräinen vuosikokous  

tiistaina 19.4.2011 klo 18 alkaen 

 

Kytöahon Kylätalolla Kuusankoskella 

osoite Aatrakuja 10, Kouvola  

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät 

asiat eli toimintakertomus ja tilit vuodelta 2010 ym. asiat. 

Kokouksessa on esillä sääntömuutosehdotus koskien 

tilintarkastusta ja tilintarkastajia. 

 

Kuulemme myös Sopiva Kylä –hankkeiden alkuvuoden 

tapahtumista ja toiminnasta ajankohtaiskatsauksen. 

 

Kahvitarjoilu! 

Tervetuloa! 

 
Osoite; Aatrakuja 10, Kuusankoski, Kouvola. Aja Prismasta 

Kuusankoskelle päin. Seuraavat liikennevalot ja risteys, josta oikealle 

käännyttäisiin esim. Motonettiin tai HongKongiin. Kytöahoon käännytään 

samasta risteyksestä vasemmalle. 

 

 
 

 

Valtakunnallinen  

Voimistuvat Kylät –kampanja  

jatkaa kiertuetta ympäri Suomen.  

Eteläisen maakunnan tilaisuus  

tulossa lokakuun toisena 

viikonloppuna 2011.  

Tarkempaa tiedotusta on tulossa! 

 

 



Totuttuun tapaan vuoden ensimmäisen kyläkirjeen mukana 

lähetämme pankkisiirron jäsenmaksusta postituslistoillamme 

oleville kylien yhdistyksille sekä yksittäisille henkilöille! 

 

Kymenlaakson Kylät ry:n jäsenmaksun maksaminen  

edelleen kannattaa! 

 

Jäsenmaksun maksaneille kylille tilataan MaaseutuPlus-lehden 

vuosikerta (arvo 30 euroa) ja kylien edustajat saavat alennuksia 

mm. järjestettävien koulutusten hinnoista.  

 

Suomen Kylätoiminta ry järjestää lainopillista neuvontapalvelua, 

joka on tarkoitettu jäsenmaksun suorittaneille yhdistyksille. Juristi 

Tommi Siro on tavattavissa tiistaisin ja perjantaisin klo 9.30 – 

12.00 puhelimitse 02-2522242 tai 040-5507635. 

 

Henkilöjäsenet ovat niin ikään oikeutettuja alennuksiin mm. 

yhdistyksen järjestämien koulutusten ja mahdollisten retkien 

osallistumismaksuista.  

Laaja jäsenistö ja tuki toiminnalle kentältä auttaa asioiden 

eteenpäin viemisessä. Kylätoiminnan uskottavuus kasvaa. 

 

Kiitos tuestanne toiminnallemme! 

 

Jäsenmaksut vuonna 2011 ovat 25 euroa/yhdistys ja 

10 euroa/henkilö. Kuntien kannatusjäsenmaksut on porrastettu 

asukasluvun mukaan kolmeen luokkaan. 

 

Ps. Olemme lähettäneet yhdistyksen pankkisiirron vain joko 

puheenjohtajalle tai sihteerille. Jos haluat tukea toimintaamme 

henkilöjäsenmaksulla (10 euroa), voit maksaa maksun tilillemme 

575110-416410. Viestikenttään vain tieto, ketä maksu koskee. 

Kiitos Sinulle! 



Monet toimeliaat henkilöt ovat aloittaneet vuoden alusta 

yhdistystensä uusina puheenjohtajina ja sihteereinä. 

Toivotamme onnea ja menestystä ja pyydämme, että 

ilmoittaisitte meille muuttuneet yhteystiedot. 

 

Kirjepostia laitamme yhdelle tai enintään kahdelle saman 

yhdistyksen yhteyshenkilölle. Sähköpostilistoille pääsee kuinka 

moni tahansa. 

 

Ilmoitelkaa siis osoitteita, niin posti- kuin 

sähköpostisoitteitakin kyläasiamies Sirpalle! 

 

 
 

Kouvolan Kylät esittäytyvät –kirjanen ilmestyi tammikuussa. 

Aiemmin päätetyn ilmaisjakelun mukaiset kappaleet alkavat olla 

omistajillaan.  

Kymenlaakson Kylät ry otti kirjasesta lisäpainoksen. Myymme 

niitä 10 euron kappalehintaan kylien tilaisuuksia kiertäessämme. 

Sitä on myynnissä myös Pohjois-Kymen Kasvun toimistolla 

Korialla.  

 

Kovin mielellään emme kirjasta postita, koska postikulut ovat 

2,40 euroa / kirja eikä tuo perimämme 10 euroa kata kokonaan 

edes painatuskuluja. Jos välttämättä haluat kirjasta postitse, 

lähetämme sen ilmoittamaasi osoitteeseen laskun kera ja lisäämme 

laskuun postituskulut.  
 

Jos kaipaat asiasta lisätietoja, ota yhteyttä kyläasiamies Sirpaan.  

 

PS. Iitin kylät alkoivat vastaavan kirjasen tekoon ja tämä voisi olla 

mahdollista myös eteläisen maakunnan alueella, jos kiinnostusta 

vain kyliltä löytyy.  



Kylien lähipalvelut – Sopiva Kylä 

Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa 

 

Sopimuksellisuus tarttuu maaseudun toimimattomien 

palveluiden ja tekemättömän työn ongelmaan. Se etsii 

ratkaisuja, joilla pienistä sirpaleisista tehtävistä saadaan 

kannattavaa toimintaa.  

Kylillä järjestettävissä kyselyissä selvitetään, mitä kylien 

asukkaille tärkeitä palveluita puuttuu ja minkälaisia töitä jää 

tekemättä. Selvityksen jälkeen lähdetään kylien kanssa luomaan 

tarjontaa sekä saatetaan kysyntä ja tarjonta kohtaamaan toisensa.  

 

Lähtökohtana on sopimuksellisuuteen perustuvien uusien 

toimintamallien luominen ja testaaminen palveluiden 

turvaamiseksi maaseutualueilla.  

 

Tavoitteena on organisoida maaseudun pienet työt ja siten 

täydentää kylien palveluita tai tarjota jotakin kokonaan uutta.  

 

Kylissä tehtävät kartoitukset vaativat kyläläisten työpanosta. 

Samalla tarjoutuu oiva mahdollisuus kertyvien tietojen perusteella 

päivittää kyläsuunnitelmia ja laatia kyläalueiden palveluluetteloita.  

 
SOPIVA KYLÄ –HANKKEISSA TAPAHTUU KAIKEN AIKAA; 

 
Pyhtään Hirvikoskella koulun kannatusyhdistys toteutti helmikuussa 

kyläkyselyn. Tavoitteena on kehitellä toimivan kyläkoulun yhteyteen 

monenlaista kyläläisten palvelutarpeisiin vastaavaa toimintaa. Samalla 

vastauksista kertyneen tiedon perusteella päivitetään kyläsuunnitelma sekä 

mietitään mahdollista hanketoimintaa asioiden eteenpäin viemiseksi.  

 

Kouvola (entisen Anjalankosken) Saaramaan kyselyssä nousi esiin 

kotipalvelutarpeita, joihin pystyy vastaamaan mm. alueella aloittanut uusi 

yrittäjä. Kesäasukkaiden kuuleminen havaittiin tärkeäksi, kun pohdittiin 

kyläalueen vesihuoltoa ja valokuituasioita. Kesäkuun alussa järjestämme 



yhteistyössä kylätalo Mäntylään avoimien ovien päivän, johon kutsutaan 

mukaan niin kyläläiset kuin kesäasukkaat. Joulukuussa 2010 tehtyä 

kyselyä täydennetään kesäasukasosuudella.  

 

Kouvolan (entisen Anjalankosken) Kaipiaisissa helmikuinen kysely 

painottui toimijoiden toivomuksesta kyläalueen harrastustoimintaan ja 

seuratalon toiminnan kehittämiseen sekä monipuolistamiseen. Kyläläiset 

antoivatkin paljon ideoita. Keväällä järjestetään kylätilaisuus, jossa 

esitellään pohjaehdotukset Kaipiaisten kyläsuunnitelmaksi ja seuratalon 

kunnostushankkeeksi.  

 
Kouvolan (entisen Valkealan) Tuohikotin alueella kotipalvelun tarpeita 

nousi esiin muutamia. Vastausta ja toimintamallia esitettyihin 

palvelutarpeisiin haetaan parhaillaan. Neuvolan yhteyteen ehdotetut 

lisäpalvelut saivat laajaa kannatusta. Yli puolet vastanneista olisi valmis 

käyttämään esim. fysioterapeutin tai terveydenhoitajan palveluita. Tähän 

liittyen kylällä on huoli neuvolatoiminnan mahdollisesta lakkaamisesta, 

jolloin tällaisten lisäpalveluidenkin suunnitelmat saattavat helposti 

kariutua. Jonkinlaisen monipalvelupisteen toimintaan uskoo kuitenkin 

moni, etenkin jos naapurikylät saataisiin mukaan yhteistyöhön. Tästäkin 

on haaste heitetty.  

 

Kouvolan (entisen Valkealan) Utin kyselyvastauksien ruodintaan 

palataan keväällä. Virojoen Kyläyhdistyksen kanssa aloitettu 

toritoiminnan kehittäminen saa jatkoa maaliskuussa. Iitin Lyöttilän ja 

Perheniemen kyselyt ovat juuri päättyneet ja vastauksista on tekeillä 

yhteenvedot. Kouvolan (entisen Anjalankosken) Saverolla 

kyläliikuntaillassa esiin nousseille liikuntapalvelutarpeille mietitään 

ratkaisuja keväällä.  

 
Kyselyt on toteutettu seuraavalla tavalla; Kylätoimijat ovat yhdessä 

kyläasiamiehen kanssa räätälöineet kyselylomakkeensa useiden erilaisten 

mallien pohjalta omalle kyläalueelle sopivaksi. Kyläasiamies on avustanut 

lomakkeen laadinnassa. Kylätoimijat ovat kopioineet kyselyn ja jakaneet 

sen talkoilla. Palautus on tapahtunut sovittuun paikkaan tai vastauksia on 

kerätty myös kotoa. Kyselyvastauksia on ruodittu porukalla, jonka jälkeen 

kyläasiamies on tehnyt niistä yhteenvedon. Joissakin kyselyissä 



kyläasiamies on tehnyt alustavan yhteenvedon, jota on sitten porukalla 

käsitelty. Tuloksia esitellään kylien tilaisuuksissa ja esiin tulleiden 

palvelutarpeiden toteuttamiselle etsitään sopivia toimintamalleja.  

 

Kyselyiden vastausmäärät ovat vaihdelleet 11:stä 24:een prosenttiin. 

Saadut vastaukset ovat olleet liki poikkeuksetta asiallisia ja niistä on saatu 

monenmoisia hyviä vinkkejä ja rakentavia ehdotuksia.  
 

Sinun kylälläsi voisimme tehdä vastaavan kyselyn. Hyvien 

toimintamallien kehittelyn lisäksi kertyvää tietoa voidaan 

käyttää kyläsuunnitelman päivittämiseen. Voimme myös 

kerätä tietoa kyläalueen palveluista ja laatia tietojen 

perusteella kylille palveluluetteloita tai päivittää niitä. 

 

 
 

Jos pohditte siellä kylillä, mitä valokuitu on ja mihin sitä tarvitaan, 

niin kannattaa järjestää kyläilta jossa esitettyihin kysymyksiin 

haetaan vastauksia. 

 

Järjestämme mielellämme kanssanne kylien valokuituiltoja. 

 

Kouvolan ja Iitin seudulle perustettu Osuuskunta Kymijoen 

Kyläkuitu tarvitsee toimintansa tueksi laajaa jäsenistöä. Liittymällä 

jäseneksi ja maksamalla 100 euron jäsen- ja osuusmaksun ilmaiset 

kiinnostuksesi valokuituun ja olet pisteenä kartalla mainittujen 

kuntien alueilla, kun suunnitelmia tehdään. Älä jää jälkijunaan! 

Löydät lisää tietoa jäsenyydestä ym. www.kylakuitu.fi 

 

Ajankohtaista asiaa valokuidusta löydät myös www.satamegaa.fi 

 

100 Megan Suomi – Liikenne ja viestintäministeriön esitteen voit 

käydä lukaisemassa myös sivuiltamme www.kymenlaaksonkylat.fi . 

Esitettä on jaossa tilaisuuksissamme. 

 

Ota yhteyttä kyläasiamies Sirpaan ja järjestetään  

yhteistyössä valokuituilta teidänkin kylällänne! 

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


PYÖRIVÄ KYLÄ EI SAMMALOIDU –KIERTUE JATKUU 

 

Sopiva Kylä –hankkeet ovat mukana  

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n ja lukuisten  

yhteistyökumppaneiden yhteistyössä järjestämällä 

Kouvolan seudun kyläkiertueella.  

 
Jäljellä olevat tilaisuudet  

17.3.  Hämeenkylä-Koskisto 

Koulukyydit, terveyspalvelut, valokuitu 

24.3. Verla  

Yritystoiminnan tulevaisuuden näkymät, yms kylätalousasiaa 
31.3. Ummeljoki  

Päivähoitojärjestelyt, Mustaojan padotus yms. maisemointia 

7.4. Toikkalan seutu 

Rakennuslupa-asiat 
  
Illat alkavat klo 17.30 kahvituksella, paitsi Hämeenkylä-Koskiston 

tilaisuus klo 18. Vastaava tilaisuus voidaan järjestää jo valittujen kylien 

lisäksi muuallakin, myös etelämaakunnassa, jolloin olennaisena 

yhteistyökumppanina on Kehittämisyhdistys Sepra ry.  

 
Ottakaa pikaisesti yhteyttä, jos haluatte vastaavanlaisen kylä- tai 

asukasillan omalle kylällenne! 

 
Miten kylä- ja seuratalon talous saadaan pyörimään? 

Mistä löytyy asiakkaita meidän talolle, meidän tiloihin? 

Onko tarvetta yhteismarkkinointiin ja muuhun yhteistyöhön? 

 

Kaikille asiasta kiinnostuneille avoin Kylätalopäivä 
lauantaina 26.3.2011 klo 10 – 14 Vilppulan NS-talolla 

osoite Kyminasemantie 4 B Koria 

 

Katso lisää www.kymenlaaksonkylat.fi 

Ilmoittaudu tarjoilun takia Sirpalle 23.3. mennessä 

 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


 

 

 

 
 

Tervetuloa Kymenlaakson viidenteen 

MAASEUTUFOORUMIIN 

keskiviikkona 13.4.2011 Merikeskus Vellamoon Kotkaan 

Aloitamme klo 9 ilmoittautumisilla ja aamukahvilla.  

 

Tilaisuuden avaus (klo 9.50) 

Veli-Matti Karén, päivän juontaja 

 

Markkinoilla rikkaat, köyhät tapaa toisiaan 
Ritva Pihlaja, projektipäällikkö, tutkija 

 

Väliaikaisapua aviomies vuokraamalla? 
Petteri Ikonen, Aviomiespalvelu  

 

Yhtee hiilee hihat yhtee! Kylä –lähtee! 

Seppo Lehtinen, yrittäjä, Valtakunnan virallinen kylähullu 

 

Asukkaan näkökulma, Palvelujen uudelleenjärjestäminen 

maaseudulla 

Pohjois-Miehikkälän Maatiaisnaiset Purhon jaosto 

 

Lounastauko 

 

Puutarha matkailuelämyksenä 

Eija Klaucke, yrittäjä Eija´s Garden 

 

Verkostoitumisessa menestystekijämme 

Sami Hänninen, pj, Hallan reitin ystävät ry 



Maaseutu elokuvan näyttämönä  
Markku Pölönen, elokuvaohjaaja 

 

Foorumin päätös ja koko tilaisuuden juonto Veli-Matti Karén 

 

Foorumi on osallistujille ilmainen, sisältäen lounaan ym. tarjoilut. 

Voit ilmoittautua 4.4. mennessä raija.hellekari@kymenlaakso.fi 

Lisätietoja toimisto@seprat.net ja 05 230 4514. Toimi nopeasti, 

paikkoja on rajoitetusti. 

Lämpimästi tervetuloa tilaisuuteen mukaan! 
 

 

 

Samaisena päivänä 13.4. järjestetään Kantasataman  

B-makasiinissa (Vellamon vieressä)  

Maaseutumarkkinat klo 13 – 20.  

Siirrymme Foorumista klo 15 jälkeen markkinakahveille 

(sisältyvät foorumiin). 

 

Tietoa markkinoista löydät osoitteesta 

www.maaseutumarkkinat.seprat.net  

 

 

KYLÄT! Tulkaa markkinoille tekemään kyläaluettanne 

tunnetuksi. Varatkaa oma osasto, toimintaa esitteleville 

yhdistyksille paikat ovat ilmaisia. Ilmoittautumiset tapahtuvat yllä 

olevan nettisoitteen kautta. Tai toimittakaa kylältänne 

materiaalia kylien yhteisosastolle. Tässä tapauksessa ottakaa 

pikaisesti yhteyttä kyläasiamies Sirpaan! 

 

Kesäteatterit, bändit, esiintyvät taitelijat. Markkinalava on 

käytössänne, odotamme vartin esityksiä, jotka voivat olla puhetta, 

laulua, soittoa, katkelmia teatterikappaleista jne. Yhteys Sirpaan 

tai suoraan Sepraan! toimisto@seprat.net ja 05 230 4514. 

mailto:marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi
mailto:toimisto@seprat.net
http://www.maaseutumarkkinat.seprat.net/
mailto:toimisto@seprat.net


Varsinainen Jäsen  Kymenlaakson Kylät ry  

Hallitus 2011 

Puheenjohtaja Jarmo Tähtinen 

Riutanpääntie 314 

47450 PERHENIEMI 

045 1109 082 

jarkke007@luukku.com   

  

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.rautanen@kymp.net  

Varajäsen Leena Kataikko 

Järvenkyläntie 379,  

49770 SALO-MIEHIKKÄLÄ 

040 7330 386 

Ilpo Ruokonen 

Oivontie 2 a, 45610 KORIA 

040 8447020 

ilpo.ruokonen@pp.inet.fi  

Varajäsen Matti Hälikkä 

Peltomiehentie 9 45120 KOUVOLA 

050 4957 519 

matti.halikka@elisanet.fi  

Anne Mettälä Kyminasemantie10 A 2, 

45610 KORIA 053220042, 040 5861 

134 

anne.mettala@pohjois-kymenkasvu.fi  

Varajäsen Leena Borg 

Siikavantie 137 B, 47710 JAALA 

040 5178 433, 050 4955 646 

leena.borg@pohjois-kymenkasvu.fi  

Sami Porkka 

Saverontie 390 B,  

45460 SAVERO 

0400 558597 sami.porkka@pp1.inet.fi  

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 Esko Niskanen  

Tillintie 24, 49900 VIROLAHTI  

050 3559 960 

esko.niskanen@kymp.net   

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 

  

 

 

mailto:jarkke007@luukku.com
mailto:marjo.lehtimaki@seprat.net
mailto:riitta.kiuru@seprat.net
mailto:kati.rautanen@kymp.net
mailto:reino.koivusaari@pp.inet.fi
mailto:reino.koivusaari@pp.inet.fi
mailto:anne.mettala@pohjois-kymenkasvu.fi
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mailto:esko.niskanen@kymp.net
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