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1. Johdanto  
      
Suunnitelman tarve

Kyläsuunnitelmaa tarvitaan ohjaamaan kylän tulevaa kehittämistä. Kyläsuunnit-
telutyön aikana kyläläiset ovat kokoontuneet yhdessä pohtimaan kylän asioita. 
Kyläsuunnitelmaa tarvitaan ohjaamaan kylän tulevaa kehittämistä. Kyläsuunnit-
telutyön aikana kyläläiset ovat kokoontuneet yhdessä pohtimaan kylän asioita. 
Kyläsuunnitelmaa tarvitaan ohjaamaan kylän tulevaa kehittämistä. Kyläsuunnit-

Kyläkokouksissa ja suunnittelutilaisuuksissa käydyt keskustelut ja kyläläisiltä kylä-
telutyön aikana kyläläiset ovat kokoontuneet yhdessä pohtimaan kylän asioita. 
Kyläkokouksissa ja suunnittelutilaisuuksissa käydyt keskustelut ja kyläläisiltä kylä-
telutyön aikana kyläläiset ovat kokoontuneet yhdessä pohtimaan kylän asioita. 

kyselyn avulla saadut tiedot ovat kyläsuunnittelutyön tärkein osa. Osallistuminen 
Kyläkokouksissa ja suunnittelutilaisuuksissa käydyt keskustelut ja kyläläisiltä kylä-
kyselyn avulla saadut tiedot ovat kyläsuunnittelutyön tärkein osa. Osallistuminen 
Kyläkokouksissa ja suunnittelutilaisuuksissa käydyt keskustelut ja kyläläisiltä kylä-

jo itse suunnitteluun kannustaa kyläläisiä myös myöhemmin toimimaan ja toteut-
kyselyn avulla saadut tiedot ovat kyläsuunnittelutyön tärkein osa. Osallistuminen 
jo itse suunnitteluun kannustaa kyläläisiä myös myöhemmin toimimaan ja toteut-
kyselyn avulla saadut tiedot ovat kyläsuunnittelutyön tärkein osa. Osallistuminen 

tamaan kiinnostavia asioita. Kyläsuunnitelma toimii kyläläisten yhteisenä julki-
jo itse suunnitteluun kannustaa kyläläisiä myös myöhemmin toimimaan ja toteut-
tamaan kiinnostavia asioita. Kyläsuunnitelma toimii kyläläisten yhteisenä julki-
jo itse suunnitteluun kannustaa kyläläisiä myös myöhemmin toimimaan ja toteut-

lausumana oman kylän tulevasta kehittämisestä. Kyläsuunnitelman avulla kylä 
tamaan kiinnostavia asioita. Kyläsuunnitelma toimii kyläläisten yhteisenä julki-
lausumana oman kylän tulevasta kehittämisestä. Kyläsuunnitelman avulla kylä 
tamaan kiinnostavia asioita. Kyläsuunnitelma toimii kyläläisten yhteisenä julki-

voi neuvotella kunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toimenpiteiden 
lausumana oman kylän tulevasta kehittämisestä. Kyläsuunnitelman avulla kylä 
voi neuvotella kunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toimenpiteiden 
lausumana oman kylän tulevasta kehittämisestä. Kyläsuunnitelman avulla kylä 

toteuttamisesta. Kyläsuunnitelma tehdään kylää ja kyläläisiä varten!
voi neuvotella kunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toimenpiteiden 
toteuttamisesta. Kyläsuunnitelma tehdään kylää ja kyläläisiä varten!
voi neuvotella kunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toimenpiteiden 

Kylän ulkopuolista rahoitusapua haettaessa kyläsuunnitelma välittää rahoittajille 
tiedon kyläläisten yhteisestä kehittämistahdosta ja sitoutumisesta kyläsuunni-
Kylän ulkopuolista rahoitusapua haettaessa kyläsuunnitelma välittää rahoittajille 
tiedon kyläläisten yhteisestä kehittämistahdosta ja sitoutumisesta kyläsuunni-
Kylän ulkopuolista rahoitusapua haettaessa kyläsuunnitelma välittää rahoittajille 

telman toimenpiteiden toteuttamiseen. Monet EU-rahoituskanavat vaativat rahoi-
tiedon kyläläisten yhteisestä kehittämistahdosta ja sitoutumisesta kyläsuunni-
telman toimenpiteiden toteuttamiseen. Monet EU-rahoituskanavat vaativat rahoi-
tiedon kyläläisten yhteisestä kehittämistahdosta ja sitoutumisesta kyläsuunni-

tushakemuksen liitteeksi kyläsuunnitelman, joka on tehty kyläläisten yhteistyönä. 
telman toimenpiteiden toteuttamiseen. Monet EU-rahoituskanavat vaativat rahoi-
tushakemuksen liitteeksi kyläsuunnitelman, joka on tehty kyläläisten yhteistyönä. 
telman toimenpiteiden toteuttamiseen. Monet EU-rahoituskanavat vaativat rahoi-

Kyläsuunnitelma auttaa kylää selviämään eteenpäin kaikenlaisissa byrokratian 
tushakemuksen liitteeksi kyläsuunnitelman, joka on tehty kyläläisten yhteistyönä. 
Kyläsuunnitelma auttaa kylää selviämään eteenpäin kaikenlaisissa byrokratian 
tushakemuksen liitteeksi kyläsuunnitelman, joka on tehty kyläläisten yhteistyönä. 

koukeroissakin!
Kyläsuunnitelma auttaa kylää selviämään eteenpäin kaikenlaisissa byrokratian 
koukeroissakin!
Kyläsuunnitelma auttaa kylää selviämään eteenpäin kaikenlaisissa byrokratian 

Nyt valmistunut kyläsuunnitelma on suunnittelutyöhön osallistuneiden kyläläisten 
yhteinen näkemys kylän kehittämisestä. Tarkoitus on jatkossakin aktiivisesti 
Nyt valmistunut kyläsuunnitelma on suunnittelutyöhön osallistuneiden kyläläisten 
yhteinen näkemys kylän kehittämisestä. Tarkoitus on jatkossakin aktiivisesti 
Nyt valmistunut kyläsuunnitelma on suunnittelutyöhön osallistuneiden kyläläisten 

seurata ja päivittää kyläsuunnitelmaa, joten kaikki kyläläiset voivat myös jatkossa 
yhteinen näkemys kylän kehittämisestä. Tarkoitus on jatkossakin aktiivisesti 
seurata ja päivittää kyläsuunnitelmaa, joten kaikki kyläläiset voivat myös jatkossa 
yhteinen näkemys kylän kehittämisestä. Tarkoitus on jatkossakin aktiivisesti 

olla mukana päivittämässä kyläsuunnitelmaa omilla näkemyksillään ja ideoillaan 
seurata ja päivittää kyläsuunnitelmaa, joten kaikki kyläläiset voivat myös jatkossa 
olla mukana päivittämässä kyläsuunnitelmaa omilla näkemyksillään ja ideoillaan 
seurata ja päivittää kyläsuunnitelmaa, joten kaikki kyläläiset voivat myös jatkossa 

sekä omalla osallistumisellaan suunnitelmassa mainittujen toimenpiteiden toteut-
olla mukana päivittämässä kyläsuunnitelmaa omilla näkemyksillään ja ideoillaan 
sekä omalla osallistumisellaan suunnitelmassa mainittujen toimenpiteiden toteut-
olla mukana päivittämässä kyläsuunnitelmaa omilla näkemyksillään ja ideoillaan 

tamiseen. Osallistu, vaikuta ja tule mukaan toimimaan!
sekä omalla osallistumisellaan suunnitelmassa mainittujen toimenpiteiden toteut-
tamiseen. Osallistu, vaikuta ja tule mukaan toimimaan!
sekä omalla osallistumisellaan suunnitelmassa mainittujen toimenpiteiden toteut-

Suunnitelman laadintavaiheet

Kyläsuunnitelman teko käynnistyi keväällä 2004, jolloin kyläyhdistyksen hallitus 
teki päätöksen ryhtyä laatimaan Virojoen kylälle omaa kyläsuunnitelmaa.  
Kyläsuunnitelman teko käynnistyi keväällä 2004, jolloin kyläyhdistyksen hallitus 
teki päätöksen ryhtyä laatimaan Virojoen kylälle omaa kyläsuunnitelmaa.  
Kyläsuunnitelman teko käynnistyi keväällä 2004, jolloin kyläyhdistyksen hallitus 

Kyläkyselylomakkeet jaettiin syyskuussa 2004 kylän joka talouteen (1 lomake/
talous). Lomakkeita jaettiin noin 800 kpl ja niitä palautettiin 97 kpl. Kyläkokous, 
Kyläkyselylomakkeet jaettiin syyskuussa 2004 kylän joka talouteen (1 lomake/
talous). Lomakkeita jaettiin noin 800 kpl ja niitä palautettiin 97 kpl. Kyläkokous, 
Kyläkyselylomakkeet jaettiin syyskuussa 2004 kylän joka talouteen (1 lomake/

jossa käsiteltiin kyläkyselyn tietoja, pidettiin helmikuussa 2005. Kokoukseen 
talous). Lomakkeita jaettiin noin 800 kpl ja niitä palautettiin 97 kpl. Kyläkokous, 
jossa käsiteltiin kyläkyselyn tietoja, pidettiin helmikuussa 2005. Kokoukseen 
talous). Lomakkeita jaettiin noin 800 kpl ja niitä palautettiin 97 kpl. Kyläkokous, 

osallistui 7 henkilöä. Kyläsuunnitelman teko hiipui kesän 2005 ajaksi, mutta 
jossa käsiteltiin kyläkyselyn tietoja, pidettiin helmikuussa 2005. Kokoukseen 
osallistui 7 henkilöä. Kyläsuunnitelman teko hiipui kesän 2005 ajaksi, mutta 
jossa käsiteltiin kyläkyselyn tietoja, pidettiin helmikuussa 2005. Kokoukseen 

jatkui taas syksyllä. Kyläsuunnitelma annettiin kyläkokouksen sijasta kyläläisten 
osallistui 7 henkilöä. Kyläsuunnitelman teko hiipui kesän 2005 ajaksi, mutta 
jatkui taas syksyllä. Kyläsuunnitelma annettiin kyläkokouksen sijasta kyläläisten 
osallistui 7 henkilöä. Kyläsuunnitelman teko hiipui kesän 2005 ajaksi, mutta 

kommentoitavaksi 10 päivän ajaksi Virolahden kirjastoon. Kertyneet kommentit 
jatkui taas syksyllä. Kyläsuunnitelma annettiin kyläkokouksen sijasta kyläläisten 
kommentoitavaksi 10 päivän ajaksi Virolahden kirjastoon. Kertyneet kommentit 
jatkui taas syksyllä. Kyläsuunnitelma annettiin kyläkokouksen sijasta kyläläisten 

käsitellään vielä kyläsuunnittelutyöryhmässä, tehdään tarpeelliset muutokset luon-
kommentoitavaksi 10 päivän ajaksi Virolahden kirjastoon. Kertyneet kommentit 
käsitellään vielä kyläsuunnittelutyöryhmässä, tehdään tarpeelliset muutokset luon-
kommentoitavaksi 10 päivän ajaksi Virolahden kirjastoon. Kertyneet kommentit 

nokseen, jonka jälkeen suunnitelma on valmis. Suunnitelma julkaistiin Virojoen 
käsitellään vielä kyläsuunnittelutyöryhmässä, tehdään tarpeelliset muutokset luon-
nokseen, jonka jälkeen suunnitelma on valmis. Suunnitelma julkaistiin Virojoen 
käsitellään vielä kyläsuunnittelutyöryhmässä, tehdään tarpeelliset muutokset luon-

kyläyhdistyksen syyskokouksessa 15.12.2005 Osuuspankin kerhohuoneessa ja 
nokseen, jonka jälkeen suunnitelma on valmis. Suunnitelma julkaistiin Virojoen 
kyläyhdistyksen syyskokouksessa 15.12.2005 Osuuspankin kerhohuoneessa ja 
nokseen, jonka jälkeen suunnitelma on valmis. Suunnitelma julkaistiin Virojoen 

vuoden 2006 alussa suunnitelma jaetaan kylän joka talouteen.
kyläyhdistyksen syyskokouksessa 15.12.2005 Osuuspankin kerhohuoneessa ja 
vuoden 2006 alussa suunnitelma jaetaan kylän joka talouteen.
kyläyhdistyksen syyskokouksessa 15.12.2005 Osuuspankin kerhohuoneessa ja 

Kyläkyselystä ja kyläkokouksista on tiedotettu lehti-ilmoituksin ja lehtijutuin paikal-
lislehti Kaakonkulmassa sekä kyläkyselyn saatekirjeellä. Suunnitelman laatiminen 
Kyläkyselystä ja kyläkokouksista on tiedotettu lehti-ilmoituksin ja lehtijutuin paikal-
lislehti Kaakonkulmassa sekä kyläkyselyn saatekirjeellä. Suunnitelman laatiminen 
Kyläkyselystä ja kyläkokouksista on tiedotettu lehti-ilmoituksin ja lehtijutuin paikal-

on ollut avointa, jokaisella kyläläisellä on ollut halutessaan mahdollisuus osallis-
lislehti Kaakonkulmassa sekä kyläkyselyn saatekirjeellä. Suunnitelman laatiminen 
on ollut avointa, jokaisella kyläläisellä on ollut halutessaan mahdollisuus osallis-
lislehti Kaakonkulmassa sekä kyläkyselyn saatekirjeellä. Suunnitelman laatiminen 

tua suunnitelman tekoon ja tuoda mielipiteitään julki. 
on ollut avointa, jokaisella kyläläisellä on ollut halutessaan mahdollisuus osallis-
tua suunnitelman tekoon ja tuoda mielipiteitään julki. 
on ollut avointa, jokaisella kyläläisellä on ollut halutessaan mahdollisuus osallis-
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Toteutetut toimenpiteet suunnittelun aikana

Ennen suunnitelman tekoa Virojoen kyläyhdistys on toteuttanut monenlaisia 
kyläläisten vapaa-ajan tapahtumia; järjestänyt yhteislauluiltoja, tanssi-illan, 
Ennen suunnitelman tekoa Virojoen kyläyhdistys on toteuttanut monenlaisia 
kyläläisten vapaa-ajan tapahtumia; järjestänyt yhteislauluiltoja, tanssi-illan, 
Ennen suunnitelman tekoa Virojoen kyläyhdistys on toteuttanut monenlaisia 

laskiaistapahtuman, kirpputorin, arpajaisia, valokuvanäyttelyn Virojoen kylän 
kyläläisten vapaa-ajan tapahtumia; järjestänyt yhteislauluiltoja, tanssi-illan, 
laskiaistapahtuman, kirpputorin, arpajaisia, valokuvanäyttelyn Virojoen kylän 
kyläläisten vapaa-ajan tapahtumia; järjestänyt yhteislauluiltoja, tanssi-illan, 

vanhoista valokuvista. Yhdistyksen alkuvaiheessa suunniteltiin kylän keskustassa 
laskiaistapahtuman, kirpputorin, arpajaisia, valokuvanäyttelyn Virojoen kylän 
vanhoista valokuvista. Yhdistyksen alkuvaiheessa suunniteltiin kylän keskustassa 
laskiaistapahtuman, kirpputorin, arpajaisia, valokuvanäyttelyn Virojoen kylän 

sijaitsevan ns. Jokilinnan muuttamista kansalaistaloksi, mutta sittemmin yhdistyksen 
vanhoista valokuvista. Yhdistyksen alkuvaiheessa suunniteltiin kylän keskustassa 
sijaitsevan ns. Jokilinnan muuttamista kansalaistaloksi, mutta sittemmin yhdistyksen 
vanhoista valokuvista. Yhdistyksen alkuvaiheessa suunniteltiin kylän keskustassa 

toimintaa on suunnattu kokonaisvaltaisemman kylän kehittämisen suuntaan. 
sijaitsevan ns. Jokilinnan muuttamista kansalaistaloksi, mutta sittemmin yhdistyksen 
toimintaa on suunnattu kokonaisvaltaisemman kylän kehittämisen suuntaan. 
sijaitsevan ns. Jokilinnan muuttamista kansalaistaloksi, mutta sittemmin yhdistyksen 

Yhdistys on myös tehnyt kunnallisaloitteita mm. kylän liikenneturvallisuuden pa-
toimintaa on suunnattu kokonaisvaltaisemman kylän kehittämisen suuntaan. 
Yhdistys on myös tehnyt kunnallisaloitteita mm. kylän liikenneturvallisuuden pa-
toimintaa on suunnattu kokonaisvaltaisemman kylän kehittämisen suuntaan. 

rantamiseksi ja ulkoilumahdollisuuksien kehittämiseksi.
Yhdistys on myös tehnyt kunnallisaloitteita mm. kylän liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseksi ja ulkoilumahdollisuuksien kehittämiseksi.
Yhdistys on myös tehnyt kunnallisaloitteita mm. kylän liikenneturvallisuuden pa-

Keväällä 2005 käynnistyi Virojoen kylämaisemasuunnitelman teko. Maisema-
suunnitelmaa toteutetaan yhteistyössä Pro Agria Kymenlaakson ja Virolahden 
Keväällä 2005 käynnistyi Virojoen kylämaisemasuunnitelman teko. Maisema-
suunnitelmaa toteutetaan yhteistyössä Pro Agria Kymenlaakson ja Virolahden 
Keväällä 2005 käynnistyi Virojoen kylämaisemasuunnitelman teko. Maisema-

kunnan kanssa. Virojoen kylä saa toimia ns. pilottikylänä ja täällä tehty mai-
suunnitelmaa toteutetaan yhteistyössä Pro Agria Kymenlaakson ja Virolahden 
kunnan kanssa. Virojoen kylä saa toimia ns. pilottikylänä ja täällä tehty mai-
suunnitelmaa toteutetaan yhteistyössä Pro Agria Kymenlaakson ja Virolahden 

semasuunnitelma on muodoltaan sovellettavissa Virolahden muihin kyliin. Ky-
kunnan kanssa. Virojoen kylä saa toimia ns. pilottikylänä ja täällä tehty mai-
semasuunnitelma on muodoltaan sovellettavissa Virolahden muihin kyliin. Ky-
kunnan kanssa. Virojoen kylä saa toimia ns. pilottikylänä ja täällä tehty mai-

lämaisemasuunnitelma julkaistiin Virojoen kyläyhdistyksen syyskokouksessa 15. 
semasuunnitelma on muodoltaan sovellettavissa Virolahden muihin kyliin. Ky-
lämaisemasuunnitelma julkaistiin Virojoen kyläyhdistyksen syyskokouksessa 15. 
semasuunnitelma on muodoltaan sovellettavissa Virolahden muihin kyliin. Ky-

joulukuuta 2005. 
lämaisemasuunnitelma julkaistiin Virojoen kyläyhdistyksen syyskokouksessa 15. 
joulukuuta 2005. 
lämaisemasuunnitelma julkaistiin Virojoen kyläyhdistyksen syyskokouksessa 15. 

Tekijät

Kyläsuunnittelutyöstä on vastannut kyläyhdistyksen kyläsuunnitteluryhmä, johon 
ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Marja-Leena Ahopelto, Pia Koukila, Teuvo 
Kyläsuunnittelutyöstä on vastannut kyläyhdistyksen kyläsuunnitteluryhmä, johon 
ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Marja-Leena Ahopelto, Pia Koukila, Teuvo 
Kyläsuunnittelutyöstä on vastannut kyläyhdistyksen kyläsuunnitteluryhmä, johon 

Pulkkinen, Johanna Koskela ja Kaarlo Hepoharju. Koko kyläyhdistyksen hallitus 
ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Marja-Leena Ahopelto, Pia Koukila, Teuvo 
Pulkkinen, Johanna Koskela ja Kaarlo Hepoharju. Koko kyläyhdistyksen hallitus 
ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Marja-Leena Ahopelto, Pia Koukila, Teuvo 

on seurannut ja kommentoinut suunnitelman työstämistä sen eri vaiheissa.
Pulkkinen, Johanna Koskela ja Kaarlo Hepoharju. Koko kyläyhdistyksen hallitus 
on seurannut ja kommentoinut suunnitelman työstämistä sen eri vaiheissa.
Pulkkinen, Johanna Koskela ja Kaarlo Hepoharju. Koko kyläyhdistyksen hallitus 

Virojoen kyläyhdistys ry:n kyläsuunnitelman kustannuksia (kyselyn ja suunnitel-
man kopiointi ja jakelu kaikkiin talouksiin) on katettu Virolahden kirjasto- ja kult-
Virojoen kyläyhdistys ry:n kyläsuunnitelman kustannuksia (kyselyn ja suunnitel-
man kopiointi ja jakelu kaikkiin talouksiin) on katettu Virolahden kirjasto- ja kult-
Virojoen kyläyhdistys ry:n kyläsuunnitelman kustannuksia (kyselyn ja suunnitel-

tuurilautakunnan v. 2004 suunnitelman tekoon myöntämällä tuella. Kopioinnissa 
man kopiointi ja jakelu kaikkiin talouksiin) on katettu Virolahden kirjasto- ja kult-
tuurilautakunnan v. 2004 suunnitelman tekoon myöntämällä tuella. Kopioinnissa 
man kopiointi ja jakelu kaikkiin talouksiin) on katettu Virolahden kirjasto- ja kult-

ja jakelussa kiitämme hyvästä yhteistyöstä Rajapajaa sekä Sotekia.
tuurilautakunnan v. 2004 suunnitelman tekoon myöntämällä tuella. Kopioinnissa 
ja jakelussa kiitämme hyvästä yhteistyöstä Rajapajaa sekä Sotekia.
tuurilautakunnan v. 2004 suunnitelman tekoon myöntämällä tuella. Kopioinnissa 

2. Kylän sijainti ja historiikki

Virojoen kylä sijaitsee Virolahden kunnan itäosassa. Kylä rajoittuu pohjoisessa 
Miehikkälän kuntaan, idässä Pajulahden kylään, etelässä Pyterlahden kylään 
Virojoen kylä sijaitsee Virolahden kunnan itäosassa. Kylä rajoittuu pohjoisessa 
Miehikkälän kuntaan, idässä Pajulahden kylään, etelässä Pyterlahden kylään 
Virojoen kylä sijaitsee Virolahden kunnan itäosassa. Kylä rajoittuu pohjoisessa 

ja lännessä Pihlajan kylään. Virojoelta on matkaa lähikaupunkeihin Haminaan 
Miehikkälän kuntaan, idässä Pajulahden kylään, etelässä Pyterlahden kylään 
ja lännessä Pihlajan kylään. Virojoelta on matkaa lähikaupunkeihin Haminaan 
Miehikkälän kuntaan, idässä Pajulahden kylään, etelässä Pyterlahden kylään 

30 km ja Kotkaan n. 60 km, pääkaupunkiin Helsinkiin n.180 km, Vaalimaan 
ja lännessä Pihlajan kylään. Virojoelta on matkaa lähikaupunkeihin Haminaan 
30 km ja Kotkaan n. 60 km, pääkaupunkiin Helsinkiin n.180 km, Vaalimaan 
ja lännessä Pihlajan kylään. Virojoelta on matkaa lähikaupunkeihin Haminaan 

rajanylityspaikalle 7 km ja Pietariin n. 210 km.
30 km ja Kotkaan n. 60 km, pääkaupunkiin Helsinkiin n.180 km, Vaalimaan 
rajanylityspaikalle 7 km ja Pietariin n. 210 km.
30 km ja Kotkaan n. 60 km, pääkaupunkiin Helsinkiin n.180 km, Vaalimaan 

Virojoki on Virolahden suurin kylä ja kuntakeskus. Virojoen kylän osa-alueita 
ovat Keskikylä, Ukkosaari, Ylä-Virojoki, Tiilikkala, Pyöräkoski, Huvisaari, Töllikkö 
Virojoki on Virolahden suurin kylä ja kuntakeskus. Virojoen kylän osa-alueita 
ovat Keskikylä, Ukkosaari, Ylä-Virojoki, Tiilikkala, Pyöräkoski, Huvisaari, Töllikkö 
Virojoki on Virolahden suurin kylä ja kuntakeskus. Virojoen kylän osa-alueita 

ja Spitaali. Korpsaaresta suurin osa kuuluu vielä Virojoen kylään ja muu osa 
ovat Keskikylä, Ukkosaari, Ylä-Virojoki, Tiilikkala, Pyöräkoski, Huvisaari, Töllikkö 
ja Spitaali. Korpsaaresta suurin osa kuuluu vielä Virojoen kylään ja muu osa 
ovat Keskikylä, Ukkosaari, Ylä-Virojoki, Tiilikkala, Pyöräkoski, Huvisaari, Töllikkö 

Pajulahden kylään.
ja Spitaali. Korpsaaresta suurin osa kuuluu vielä Virojoen kylään ja muu osa 
Pajulahden kylään.
ja Spitaali. Korpsaaresta suurin osa kuuluu vielä Virojoen kylään ja muu osa 

Kylän läpi kulkee Suomen vanhin, yli 800 vuotta vanha Turun ja Viipurin yhdis-
tänyt maantie, nykyisin Kuninkaantienäkin tunnettu. Kylän historiallista raittia 
Kylän läpi kulkee Suomen vanhin, yli 800 vuotta vanha Turun ja Viipurin yhdis-
tänyt maantie, nykyisin Kuninkaantienäkin tunnettu. Kylän historiallista raittia 
Kylän läpi kulkee Suomen vanhin, yli 800 vuotta vanha Turun ja Viipurin yhdis-

ovat kulkeneet mm. Mikael Agricola, Pietari Brahe, Venäjän keisarinna Katariina 
tänyt maantie, nykyisin Kuninkaantienäkin tunnettu. Kylän historiallista raittia 
ovat kulkeneet mm. Mikael Agricola, Pietari Brahe, Venäjän keisarinna Katariina 
tänyt maantie, nykyisin Kuninkaantienäkin tunnettu. Kylän historiallista raittia 

II matkallaan Pietarista Haminaan vuonna 1783. 
ovat kulkeneet mm. Mikael Agricola, Pietari Brahe, Venäjän keisarinna Katariina 
II matkallaan Pietarista Haminaan vuonna 1783. 
ovat kulkeneet mm. Mikael Agricola, Pietari Brahe, Venäjän keisarinna Katariina 

Virojoki on Virolahden vanhin ja pitkäaikaisin markkinapaikka. Pientulliluettelon 
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mukaan vuonna 1638 Virojoen rannalla pidetyillä markkinoilla myytiin mm. lähes 
600 tynnyriä tervaa (145 litraa/tynnyri). Virojoen rannassa tiedetään järjestetyn 
mukaan vuonna 1638 Virojoen rannalla pidetyillä markkinoilla myytiin mm. lähes 
600 tynnyriä tervaa (145 litraa/tynnyri). Virojoen rannassa tiedetään järjestetyn 
mukaan vuonna 1638 Virojoen rannalla pidetyillä markkinoilla myytiin mm. lähes 

markkinoita jo satoja vuosia aiemminkin. Joki on ollut keskeinen kylän elämässä. 
600 tynnyriä tervaa (145 litraa/tynnyri). Virojoen rannassa tiedetään järjestetyn 
markkinoita jo satoja vuosia aiemminkin. Joki on ollut keskeinen kylän elämässä. 
600 tynnyriä tervaa (145 litraa/tynnyri). Virojoen rannassa tiedetään järjestetyn 

Sen rannoilla pidettiin markkinoita ja se oli kyläläisille yksi kulkuväylä. Puun uitot 
markkinoita jo satoja vuosia aiemminkin. Joki on ollut keskeinen kylän elämässä. 
Sen rannoilla pidettiin markkinoita ja se oli kyläläisille yksi kulkuväylä. Puun uitot 
markkinoita jo satoja vuosia aiemminkin. Joki on ollut keskeinen kylän elämässä. 

aloitettiin Virojoessa 1800-luvulta. Viimeinen uittokesä oli 1949. Virojoen yli 
Sen rannoilla pidettiin markkinoita ja se oli kyläläisille yksi kulkuväylä. Puun uitot 
aloitettiin Virojoessa 1800-luvulta. Viimeinen uittokesä oli 1949. Virojoen yli 
Sen rannoilla pidettiin markkinoita ja se oli kyläläisille yksi kulkuväylä. Puun uitot 

menevä kaksiaukkoinen kivisilta valmistui vuonna 1913. Sillan rakentamiseen 
aloitettiin Virojoessa 1800-luvulta. Viimeinen uittokesä oli 1949. Virojoen yli 
menevä kaksiaukkoinen kivisilta valmistui vuonna 1913. Sillan rakentamiseen 
aloitettiin Virojoessa 1800-luvulta. Viimeinen uittokesä oli 1949. Virojoen yli 

tarvitut kivet otettiin läheisestä Nakarin vuoresta.

Virojoesta tuli Virolahden kuntakeskus vuonna 1906, kun kuntakokoukset siirtyi-
vät Virolahden kirkolta Virojoelle. Esityksen kokouksen siirtopaikasta teki Fredrik 
Virojoesta tuli Virolahden kuntakeskus vuonna 1906, kun kuntakokoukset siirtyi-
vät Virolahden kirkolta Virojoelle. Esityksen kokouksen siirtopaikasta teki Fredrik 
Virojoesta tuli Virolahden kuntakeskus vuonna 1906, kun kuntakokoukset siirtyi-

Alfthan v. 1869 ja asian ratkaisi lopulta kuvernööri. 
vät Virolahden kirkolta Virojoelle. Esityksen kokouksen siirtopaikasta teki Fredrik 
Alfthan v. 1869 ja asian ratkaisi lopulta kuvernööri. 
vät Virolahden kirkolta Virojoelle. Esityksen kokouksen siirtopaikasta teki Fredrik 

Kylän yhdistyselämä on ollut vilkasta. Virojoen VPK perustettiin vuonna 1897 ja 
se toimii edelleen aktiivisesti. Palokunnan talo valmistui syyskuussa 1902, joka 
Kylän yhdistyselämä on ollut vilkasta. Virojoen VPK perustettiin vuonna 1897 ja 
se toimii edelleen aktiivisesti. Palokunnan talo valmistui syyskuussa 1902, joka 
Kylän yhdistyselämä on ollut vilkasta. Virojoen VPK perustettiin vuonna 1897 ja 

nykyisin tunnetaan Sammontalona. Säästöpankin kohtalo oli toisenlainen; pankki 
se toimii edelleen aktiivisesti. Palokunnan talo valmistui syyskuussa 1902, joka 
nykyisin tunnetaan Sammontalona. Säästöpankin kohtalo oli toisenlainen; pankki 
se toimii edelleen aktiivisesti. Palokunnan talo valmistui syyskuussa 1902, joka 

perustettiin vuonna 1876 ja vuonna 1901 valmistui komea pankkitalo Virojoen 
nykyisin tunnetaan Sammontalona. Säästöpankin kohtalo oli toisenlainen; pankki 
perustettiin vuonna 1876 ja vuonna 1901 valmistui komea pankkitalo Virojoen 
nykyisin tunnetaan Sammontalona. Säästöpankin kohtalo oli toisenlainen; pankki 

rannalle. Säästöpankin talo purettiin v. 1987. Vaikka kyläkuva on muuttunut 
perustettiin vuonna 1876 ja vuonna 1901 valmistui komea pankkitalo Virojoen 
rannalle. Säästöpankin talo purettiin v. 1987. Vaikka kyläkuva on muuttunut 
perustettiin vuonna 1876 ja vuonna 1901 valmistui komea pankkitalo Virojoen 

vuosien varrella paljonkin, kylällä on edelleen säilynyt vanhaa rakennuskantaa 
rannalle. Säästöpankin talo purettiin v. 1987. Vaikka kyläkuva on muuttunut 
vuosien varrella paljonkin, kylällä on edelleen säilynyt vanhaa rakennuskantaa 
rannalle. Säästöpankin talo purettiin v. 1987. Vaikka kyläkuva on muuttunut 

uudempien kerrostumien lomassa. Kyläyhdistys järjesti v. 2003 Virojokea ku-
vuosien varrella paljonkin, kylällä on edelleen säilynyt vanhaa rakennuskantaa 
uudempien kerrostumien lomassa. Kyläyhdistys järjesti v. 2003 Virojokea ku-
vuosien varrella paljonkin, kylällä on edelleen säilynyt vanhaa rakennuskantaa 

vaavista vanhoista valokuvista suositun näyttelyn Rajasalissa Virolahti -viikolla. 
uudempien kerrostumien lomassa. Kyläyhdistys järjesti v. 2003 Virojokea ku-
vaavista vanhoista valokuvista suositun näyttelyn Rajasalissa Virolahti -viikolla. 
uudempien kerrostumien lomassa. Kyläyhdistys järjesti v. 2003 Virojokea ku-

Kylän esineellistä perinnettä on taltioinut v. 1988 perustettu Rahkosen kotimuseo, 
vaavista vanhoista valokuvista suositun näyttelyn Rajasalissa Virolahti -viikolla. 
Kylän esineellistä perinnettä on taltioinut v. 1988 perustettu Rahkosen kotimuseo, 
vaavista vanhoista valokuvista suositun näyttelyn Rajasalissa Virolahti -viikolla. 

jossa on tallessa ja luetteloituna 294 esinettä.
Kylän esineellistä perinnettä on taltioinut v. 1988 perustettu Rahkosen kotimuseo, 
jossa on tallessa ja luetteloituna 294 esinettä.
Kylän esineellistä perinnettä on taltioinut v. 1988 perustettu Rahkosen kotimuseo, 

Virojoen kylä kartalla.
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3. Kylän nykytila       

Virojoen nykytilan kuvaus on koottu kyläkyselyn tiedoista ja sitä on täydennetty 
kyläkokouksessa esille tulleilla asioilla. 
Virojoen nykytilan kuvaus on koottu kyläkyselyn tiedoista ja sitä on täydennetty 
kyläkokouksessa esille tulleilla asioilla. 
Virojoen nykytilan kuvaus on koottu kyläkyselyn tiedoista ja sitä on täydennetty 

Kyläkyselyssä Virojoen kylä sai asteikolla 4 - 10 keskiarvoksi 7,37,3.

Tärkeimpinä asioina vastauksissa nousivat esille kylän liikenneturvallisuuskylän liikenneturvallisuus, ke-
vyen liikenteen väylien rakentamisen tarpeellisuus
Tärkeimpinä asioina vastauksissa nousivat esille 
vyen liikenteen väylien rakentamisen tarpeellisuus
Tärkeimpinä asioina vastauksissa nousivat esille kylän liikenneturvallisuus
vyen liikenteen väylien rakentamisen tarpeellisuus

kylän liikenneturvallisuus
vyen liikenteen väylien rakentamisen tarpeellisuusvyen liikenteen väylien rakentamisen tarpeellisuus sekä kylän keskustaan että 

kylän liikenneturvallisuus
 sekä kylän keskustaan että 
kylän liikenneturvallisuus

valtatien varteen. Näiden lisäksi kylälle kaivataan enemmän ja monipuolisempia 
vyen liikenteen väylien rakentamisen tarpeellisuus
valtatien varteen. Näiden lisäksi kylälle kaivataan enemmän ja monipuolisempia 
vyen liikenteen väylien rakentamisen tarpeellisuus sekä kylän keskustaan että 
valtatien varteen. Näiden lisäksi kylälle kaivataan enemmän ja monipuolisempia 

 sekä kylän keskustaan että 

harrastusmahdollisuuksia
valtatien varteen. Näiden lisäksi kylälle kaivataan enemmän ja monipuolisempia 
harrastusmahdollisuuksia
valtatien varteen. Näiden lisäksi kylälle kaivataan enemmän ja monipuolisempia 

 kaikille ikäryhmille, ja monesti peräänkuulutettiin 
valtatien varteen. Näiden lisäksi kylälle kaivataan enemmän ja monipuolisempia 

 kaikille ikäryhmille, ja monesti peräänkuulutettiin 
valtatien varteen. Näiden lisäksi kylälle kaivataan enemmän ja monipuolisempia 

yhteis-
valtatien varteen. Näiden lisäksi kylälle kaivataan enemmän ja monipuolisempia 

yhteis-
valtatien varteen. Näiden lisäksi kylälle kaivataan enemmän ja monipuolisempia 

yhteis-
hengen lisäämistähengen lisäämistä. Kylämaiseman 

 kaikille ikäryhmille, ja monesti peräänkuulutettiin 
. Kylämaiseman 

 kaikille ikäryhmille, ja monesti peräänkuulutettiin 
siisteyssiisteys puhuttelee myös kyläläisiä. Kylän läpi 

 kaikille ikäryhmille, ja monesti peräänkuulutettiin 
 puhuttelee myös kyläläisiä. Kylän läpi 

 kaikille ikäryhmille, ja monesti peräänkuulutettiin yhteis-
 puhuttelee myös kyläläisiä. Kylän läpi 

yhteis-

virtaava Virojoki halutaan paremmin virkistyskäyttöön
hengen lisäämistä

Virojoki halutaan paremmin virkistyskäyttöön
hengen lisäämistä. Kylämaiseman 

Virojoki halutaan paremmin virkistyskäyttöön
. Kylämaiseman siisteys

Virojoki halutaan paremmin virkistyskäyttöön
siisteys puhuttelee myös kyläläisiä. Kylän läpi 

Virojoki halutaan paremmin virkistyskäyttöön
 puhuttelee myös kyläläisiä. Kylän läpi 

Virojoki halutaan paremmin virkistyskäyttöönVirojoki halutaan paremmin virkistyskäyttöön; kävelytiet, penkit ja 
 puhuttelee myös kyläläisiä. Kylän läpi 

; kävelytiet, penkit ja 
 puhuttelee myös kyläläisiä. Kylän läpi 

kunnostetut jokimaisemat sekä veneily- ja kalastusmahdollisuuksia parantavat 
Virojoki halutaan paremmin virkistyskäyttöön

kunnostetut jokimaisemat sekä veneily- ja kalastusmahdollisuuksia parantavat 
Virojoki halutaan paremmin virkistyskäyttöön; kävelytiet, penkit ja 

kunnostetut jokimaisemat sekä veneily- ja kalastusmahdollisuuksia parantavat 
; kävelytiet, penkit ja 

toimenpiteet ovat toivottuja.

Väestö ja asuminen

Virojoen kylässä on noin 1000 asukasta ja vaihtuvuus on muihin Virolahden ky-
liin verrattuna varsin suurta. Kylässä asuu paljon ihmisiä jotka määräaikaisten 
Virojoen kylässä on noin 1000 asukasta ja vaihtuvuus on muihin Virolahden ky-
liin verrattuna varsin suurta. Kylässä asuu paljon ihmisiä jotka määräaikaisten 
Virojoen kylässä on noin 1000 asukasta ja vaihtuvuus on muihin Virolahden ky-

työsuhteittensa vuoksi ovat paikkakunnalla vain tilapäisesti. Kylällä on myös jon-
liin verrattuna varsin suurta. Kylässä asuu paljon ihmisiä jotka määräaikaisten 
työsuhteittensa vuoksi ovat paikkakunnalla vain tilapäisesti. Kylällä on myös jon-
liin verrattuna varsin suurta. Kylässä asuu paljon ihmisiä jotka määräaikaisten 

kin verran kesäasukkaita.
työsuhteittensa vuoksi ovat paikkakunnalla vain tilapäisesti. Kylällä on myös jon-
kin verran kesäasukkaita.
työsuhteittensa vuoksi ovat paikkakunnalla vain tilapäisesti. Kylällä on myös jon-

Kylällä on kyläläisten mielestä hyvä asua, mutta yhteishengessä katsottiin olevan 
parantamisen varaa. Kylän väestökehityksestä kannettiin myös huolta; nuorille ja 
Kylällä on kyläläisten mielestä hyvä asua, mutta yhteishengessä katsottiin olevan 
parantamisen varaa. Kylän väestökehityksestä kannettiin myös huolta; nuorille ja 
Kylällä on kyläläisten mielestä hyvä asua, mutta yhteishengessä katsottiin olevan 

lapsiperheille toivottiin parempia mahdollisuuksia jäädä kylälle asumaan. 
parantamisen varaa. Kylän väestökehityksestä kannettiin myös huolta; nuorille ja 
lapsiperheille toivottiin parempia mahdollisuuksia jäädä kylälle asumaan. 
parantamisen varaa. Kylän väestökehityksestä kannettiin myös huolta; nuorille ja 

Elinkeinot

Virojoen pääväestö koostuu pääosin kylän ulkopuolella sekä kylällä, lähinnä 
kunnan eri palvelupisteissä (terveydenhuolto, koulut, kunnanvirastot jne.) työs-
Virojoen pääväestö koostuu pääosin kylän ulkopuolella sekä kylällä, lähinnä 
kunnan eri palvelupisteissä (terveydenhuolto, koulut, kunnanvirastot jne.) työs-
Virojoen pääväestö koostuu pääosin kylän ulkopuolella sekä kylällä, lähinnä 

kentelevistä. Kylällä asuu myös joitakin maanviljelijäperheitä, eri alojen yrittäjiä 
kunnan eri palvelupisteissä (terveydenhuolto, koulut, kunnanvirastot jne.) työs-
kentelevistä. Kylällä asuu myös joitakin maanviljelijäperheitä, eri alojen yrittäjiä 
kunnan eri palvelupisteissä (terveydenhuolto, koulut, kunnanvirastot jne.) työs-

sekä työttömiä.
kentelevistä. Kylällä asuu myös joitakin maanviljelijäperheitä, eri alojen yrittäjiä 
sekä työttömiä.
kentelevistä. Kylällä asuu myös joitakin maanviljelijäperheitä, eri alojen yrittäjiä 

Kylällä on tällä hetkellä saatavana kaikki päivittäin tarvittavat palvelut. Nykyisen 
melko monipuolisen elinkeinotarjonnan lisäksi kyläkyselyyn vastanneet kaipaavat 
Kylällä on tällä hetkellä saatavana kaikki päivittäin tarvittavat palvelut. Nykyisen 
melko monipuolisen elinkeinotarjonnan lisäksi kyläkyselyyn vastanneet kaipaavat 
Kylällä on tällä hetkellä saatavana kaikki päivittäin tarvittavat palvelut. Nykyisen 

kylälle uusia yrittäjiä, joiden mukana toivotaan erityisesti nuorten työllistymisen 
melko monipuolisen elinkeinotarjonnan lisäksi kyläkyselyyn vastanneet kaipaavat 
kylälle uusia yrittäjiä, joiden mukana toivotaan erityisesti nuorten työllistymisen 
melko monipuolisen elinkeinotarjonnan lisäksi kyläkyselyyn vastanneet kaipaavat 

paranevan. Myös yritysten välinen yhteistyö erityisesti markkinoinnissa olisi vas-
kylälle uusia yrittäjiä, joiden mukana toivotaan erityisesti nuorten työllistymisen 
paranevan. Myös yritysten välinen yhteistyö erityisesti markkinoinnissa olisi vas-
kylälle uusia yrittäjiä, joiden mukana toivotaan erityisesti nuorten työllistymisen 

tanneiden mielestä lisäkehittämisen paikka. Kylälle kaivataan erityisesti myös 
paranevan. Myös yritysten välinen yhteistyö erityisesti markkinoinnissa olisi vas-
tanneiden mielestä lisäkehittämisen paikka. Kylälle kaivataan erityisesti myös 
paranevan. Myös yritysten välinen yhteistyö erityisesti markkinoinnissa olisi vas-

matkailua kehittäviä yrittäjiä.
tanneiden mielestä lisäkehittämisen paikka. Kylälle kaivataan erityisesti myös 
matkailua kehittäviä yrittäjiä.
tanneiden mielestä lisäkehittämisen paikka. Kylälle kaivataan erityisesti myös 

Palvelut

Virojoki on Virolahden kunnan palveluiden keskuspaikka. Kylässä sijaitsevasta 
koulukeskuksesta löytyy esikoulusta aina lukioon asti mahdollisuus opiskella 
Virojoki on Virolahden kunnan palveluiden keskuspaikka. Kylässä sijaitsevasta 
koulukeskuksesta löytyy esikoulusta aina lukioon asti mahdollisuus opiskella 
Virojoki on Virolahden kunnan palveluiden keskuspaikka. Kylässä sijaitsevasta 

omassa kylässä. Yläaste ja lukio ovat tällä hetkellä remontissa. Päiväkotia 
koulukeskuksesta löytyy esikoulusta aina lukioon asti mahdollisuus opiskella 
omassa kylässä. Yläaste ja lukio ovat tällä hetkellä remontissa. Päiväkotia 
koulukeskuksesta löytyy esikoulusta aina lukioon asti mahdollisuus opiskella 

remontoidaan myös parhaillaan ja se lisännee entisestäänkin nyt jo vastaajilta 
omassa kylässä. Yläaste ja lukio ovat tällä hetkellä remontissa. Päiväkotia 
remontoidaan myös parhaillaan ja se lisännee entisestäänkin nyt jo vastaajilta 
omassa kylässä. Yläaste ja lukio ovat tällä hetkellä remontissa. Päiväkotia 

hyvän arvosanan saaneen päivähoidon laatua. Vanhustenhoito on hyvin järjes-
remontoidaan myös parhaillaan ja se lisännee entisestäänkin nyt jo vastaajilta 
hyvän arvosanan saaneen päivähoidon laatua. Vanhustenhoito on hyvin järjes-
remontoidaan myös parhaillaan ja se lisännee entisestäänkin nyt jo vastaajilta 

tetty kylällä. Toisaalta vanhusten tarvitsemissa kotipalveluissa nähdään jopa kii-
hyvän arvosanan saaneen päivähoidon laatua. Vanhustenhoito on hyvin järjes-
tetty kylällä. Toisaalta vanhusten tarvitsemissa kotipalveluissa nähdään jopa kii-
hyvän arvosanan saaneen päivähoidon laatua. Vanhustenhoito on hyvin järjes-

reellistä kehittämistarvetta. 
tetty kylällä. Toisaalta vanhusten tarvitsemissa kotipalveluissa nähdään jopa kii-
reellistä kehittämistarvetta. 
tetty kylällä. Toisaalta vanhusten tarvitsemissa kotipalveluissa nähdään jopa kii-
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Kaikki päivittäin tarvittavat palvelut löytyvät Virojoella. Kylässä on kaksi 
päivittäistavarakauppaa, joissa molemmissa on hyvä perusvalikoima erilaisia 
Kaikki päivittäin tarvittavat palvelut löytyvät Virojoella. Kylässä on kaksi 
päivittäistavarakauppaa, joissa molemmissa on hyvä perusvalikoima erilaisia 
Kaikki päivittäin tarvittavat palvelut löytyvät Virojoella. Kylässä on kaksi 

tuotteita. Kylältä löytyy myös lukuisa joukko erikoisliikkeitä; rautakauppa, 
päivittäistavarakauppaa, joissa molemmissa on hyvä perusvalikoima erilaisia 
tuotteita. Kylältä löytyy myös lukuisa joukko erikoisliikkeitä; rautakauppa, 
päivittäistavarakauppaa, joissa molemmissa on hyvä perusvalikoima erilaisia 

kampaamoja, kosmetologi, hierojia, apteekki, postipalvelut, kaksi pankkia, 
tuotteita. Kylältä löytyy myös lukuisa joukko erikoisliikkeitä; rautakauppa, 
kampaamoja, kosmetologi, hierojia, apteekki, postipalvelut, kaksi pankkia, 
tuotteita. Kylältä löytyy myös lukuisa joukko erikoisliikkeitä; rautakauppa, 

pankkiautomaatti, ravintoloita ja kahviloita, hautaustoimisto, kukkakauppoja, 
kampaamoja, kosmetologi, hierojia, apteekki, postipalvelut, kaksi pankkia, 
pankkiautomaatti, ravintoloita ja kahviloita, hautaustoimisto, kukkakauppoja, 
kampaamoja, kosmetologi, hierojia, apteekki, postipalvelut, kaksi pankkia, 

entisöintiliike, kultasepänliike, urheiluliike, pienkoneliike ja korjaamoja muiden 
pankkiautomaatti, ravintoloita ja kahviloita, hautaustoimisto, kukkakauppoja, 
entisöintiliike, kultasepänliike, urheiluliike, pienkoneliike ja korjaamoja muiden 
pankkiautomaatti, ravintoloita ja kahviloita, hautaustoimisto, kukkakauppoja, 

muassa. Luettelon Virojoella ja Virolahdella toimivista yrityksistä löytää internetistä 
entisöintiliike, kultasepänliike, urheiluliike, pienkoneliike ja korjaamoja muiden 
muassa. Luettelon Virojoella ja Virolahdella toimivista yrityksistä löytää internetistä 
entisöintiliike, kultasepänliike, urheiluliike, pienkoneliike ja korjaamoja muiden 

osoitteesta www.virolahti.fi
muassa. Luettelon Virojoella ja Virolahdella toimivista yrityksistä löytää internetistä 

www.virolahti.fi
muassa. Luettelon Virojoella ja Virolahdella toimivista yrityksistä löytää internetistä 

à yritykset tai Virolahden Yrittäjät ry:n vuosittain 
muassa. Luettelon Virojoella ja Virolahdella toimivista yrityksistä löytää internetistä 

 yritykset tai Virolahden Yrittäjät ry:n vuosittain 
muassa. Luettelon Virojoella ja Virolahdella toimivista yrityksistä löytää internetistä 

ilmestyvästä Palveluhakemistosta. Virojoen kylällä on myös oma paloasema ja 
 yritykset tai Virolahden Yrittäjät ry:n vuosittain 

ilmestyvästä Palveluhakemistosta. Virojoen kylällä on myös oma paloasema ja 
 yritykset tai Virolahden Yrittäjät ry:n vuosittain 

toimiva vapaapalokunta. Kunnan palveluiden lisäksi kylässä on Kelan ja poliisin 
ilmestyvästä Palveluhakemistosta. Virojoen kylällä on myös oma paloasema ja 
toimiva vapaapalokunta. Kunnan palveluiden lisäksi kylässä on Kelan ja poliisin 
ilmestyvästä Palveluhakemistosta. Virojoen kylällä on myös oma paloasema ja 

aluetoimistot ja linja-autoasemalla matkahuoltopalvelut. 
toimiva vapaapalokunta. Kunnan palveluiden lisäksi kylässä on Kelan ja poliisin 
aluetoimistot ja linja-autoasemalla matkahuoltopalvelut. 
toimiva vapaapalokunta. Kunnan palveluiden lisäksi kylässä on Kelan ja poliisin 

Kyläkyselyssä esille tulleita tarpeita kylän palvelutarjonnan kehittämiseksi 
ovat mm: julkinen liikenne, lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelut ja 
Kyläkyselyssä esille tulleita tarpeita kylän palvelutarjonnan kehittämiseksi 
ovat mm: julkinen liikenne, lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelut ja 
Kyläkyselyssä esille tulleita tarpeita kylän palvelutarjonnan kehittämiseksi 

postipalvelut; jakelun ajankohta on monien mielestä liian myöhäinen. 
ovat mm: julkinen liikenne, lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelut ja 
postipalvelut; jakelun ajankohta on monien mielestä liian myöhäinen. 
ovat mm: julkinen liikenne, lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelut ja 

Liikuntamahdollisuuksien monipuolistumista toivotaan, mm. uimahallia, erilaisia 
postipalvelut; jakelun ajankohta on monien mielestä liian myöhäinen. 
Liikuntamahdollisuuksien monipuolistumista toivotaan, mm. uimahallia, erilaisia 
postipalvelut; jakelun ajankohta on monien mielestä liian myöhäinen. 

polkuja ja reittejä lähiluontoon sekä liikuntaryhmiä eri-ikäisille ja erikuntoisille. 
Liikuntamahdollisuuksien monipuolistumista toivotaan, mm. uimahallia, erilaisia 
polkuja ja reittejä lähiluontoon sekä liikuntaryhmiä eri-ikäisille ja erikuntoisille. 
Liikuntamahdollisuuksien monipuolistumista toivotaan, mm. uimahallia, erilaisia 

Yhdyskuntatekniikka

Kylän liikenneturvallisuus on erittäin huono. Kevyen liikenteen olosuhteet, 
liikenneturvallisuus ja tiestön kunto nousivat koko kyläkyselyn tärkeimpien 
Kylän liikenneturvallisuus on erittäin huono. Kevyen liikenteen olosuhteet, 
liikenneturvallisuus ja tiestön kunto nousivat koko kyläkyselyn tärkeimpien 
Kylän liikenneturvallisuus on erittäin huono. Kevyen liikenteen olosuhteet, 

kehittämiskohteiden joukkoon. Kylän liikenne on vilkasta ja raskaan liikenteen 
liikenneturvallisuus ja tiestön kunto nousivat koko kyläkyselyn tärkeimpien 
kehittämiskohteiden joukkoon. Kylän liikenne on vilkasta ja raskaan liikenteen 
liikenneturvallisuus ja tiestön kunto nousivat koko kyläkyselyn tärkeimpien 

määrä on suuri. Kaikki liikenne kylän keskustassa ohjautuu Virojoen sillan kautta 
kehittämiskohteiden joukkoon. Kylän liikenne on vilkasta ja raskaan liikenteen 
määrä on suuri. Kaikki liikenne kylän keskustassa ohjautuu Virojoen sillan kautta 
kehittämiskohteiden joukkoon. Kylän liikenne on vilkasta ja raskaan liikenteen 

ja vaihtoehtoisia reittejä kylällä ei juurikaan ole. Jalankulkijoiden, etenkin lasten 
määrä on suuri. Kaikki liikenne kylän keskustassa ohjautuu Virojoen sillan kautta 
ja vaihtoehtoisia reittejä kylällä ei juurikaan ole. Jalankulkijoiden, etenkin lasten 
määrä on suuri. Kaikki liikenne kylän keskustassa ohjautuu Virojoen sillan kautta 

ja vanhusten turvallisuudesta vilkkaan ajoneuvoliikenteen seassa ollaan hyvin 
ja vaihtoehtoisia reittejä kylällä ei juurikaan ole. Jalankulkijoiden, etenkin lasten 
ja vanhusten turvallisuudesta vilkkaan ajoneuvoliikenteen seassa ollaan hyvin 
ja vaihtoehtoisia reittejä kylällä ei juurikaan ole. Jalankulkijoiden, etenkin lasten 

huolestuneita. Kylän alueen läpi itä–länsi-suunnassa kulkeva 7-tie on myös suuri 
ja vanhusten turvallisuudesta vilkkaan ajoneuvoliikenteen seassa ollaan hyvin 
huolestuneita. Kylän alueen läpi itä–länsi-suunnassa kulkeva 7-tie on myös suuri 
ja vanhusten turvallisuudesta vilkkaan ajoneuvoliikenteen seassa ollaan hyvin 

turvallisuusriski vilkkaan rekkaliikenteen ja jonojen takia.
huolestuneita. Kylän alueen läpi itä–länsi-suunnassa kulkeva 7-tie on myös suuri 
turvallisuusriski vilkkaan rekkaliikenteen ja jonojen takia.
huolestuneita. Kylän alueen läpi itä–länsi-suunnassa kulkeva 7-tie on myös suuri 

Vaarallisiin risteyksiin ja Virojoentien varrelle haluttaisiin korotettuja suojateitä, 
kevyen liikenteen väyliä haluttaisiin lisää niin Virojoen keskustaan kuin 7-tien 
Vaarallisiin risteyksiin ja Virojoentien varrelle haluttaisiin korotettuja suojateitä, 
kevyen liikenteen väyliä haluttaisiin lisää niin Virojoen keskustaan kuin 7-tien 
Vaarallisiin risteyksiin ja Virojoentien varrelle haluttaisiin korotettuja suojateitä, 

varteenkin. Tiestön kuntoon toivotaan parannuksia kauttaaltaan. 
kevyen liikenteen väyliä haluttaisiin lisää niin Virojoen keskustaan kuin 7-tien 
varteenkin. Tiestön kuntoon toivotaan parannuksia kauttaaltaan. 
kevyen liikenteen väyliä haluttaisiin lisää niin Virojoen keskustaan kuin 7-tien 

Ympäristö

Virojoki on kunnan keskustaajama, johon kuuluu toisaalta hyvin maaseutumaista 
viljeltyä ympäristöä, joki-, meri- ja metsäluontoa ja toisaalta tiheää taajama-
Virojoki on kunnan keskustaajama, johon kuuluu toisaalta hyvin maaseutumaista 
viljeltyä ympäristöä, joki-, meri- ja metsäluontoa ja toisaalta tiheää taajama-
Virojoki on kunnan keskustaajama, johon kuuluu toisaalta hyvin maaseutumaista 

asutusta ja liikekeskus. Kylän yleisilme on ollut keskustelun aiheena jo pitkään. 
viljeltyä ympäristöä, joki-, meri- ja metsäluontoa ja toisaalta tiheää taajama-
asutusta ja liikekeskus. Kylän yleisilme on ollut keskustelun aiheena jo pitkään. 
viljeltyä ympäristöä, joki-, meri- ja metsäluontoa ja toisaalta tiheää taajama-

Tienvarsimaisema on kylän käyntikortti ja kertoo ohikulkijoille kylästä. Kylän 
asutusta ja liikekeskus. Kylän yleisilme on ollut keskustelun aiheena jo pitkään. 
Tienvarsimaisema on kylän käyntikortti ja kertoo ohikulkijoille kylästä. Kylän 
asutusta ja liikekeskus. Kylän yleisilme on ollut keskustelun aiheena jo pitkään. 

keskustaa on joissakin keskusteluissa pidetty yleisilmeeltään ankeana ja kylän eri 
Tienvarsimaisema on kylän käyntikortti ja kertoo ohikulkijoille kylästä. Kylän 
keskustaa on joissakin keskusteluissa pidetty yleisilmeeltään ankeana ja kylän eri 
Tienvarsimaisema on kylän käyntikortti ja kertoo ohikulkijoille kylästä. Kylän 

asuinalueiden välillä suurestikin vaihteleva arkkitehtuuri on ollut myös keskustelun 
keskustaa on joissakin keskusteluissa pidetty yleisilmeeltään ankeana ja kylän eri 
asuinalueiden välillä suurestikin vaihteleva arkkitehtuuri on ollut myös keskustelun 
keskustaa on joissakin keskusteluissa pidetty yleisilmeeltään ankeana ja kylän eri 

aiheena. Hoitamattomat viheralueet, viime aikoina lisääntynyt roskaaminen ja 
asuinalueiden välillä suurestikin vaihteleva arkkitehtuuri on ollut myös keskustelun 
aiheena. Hoitamattomat viheralueet, viime aikoina lisääntynyt roskaaminen ja 
asuinalueiden välillä suurestikin vaihteleva arkkitehtuuri on ollut myös keskustelun 

ilkivalta koettiin ongelmalliseksi. Kylän vesistöjen; joen ja merialueen kuntoa 
aiheena. Hoitamattomat viheralueet, viime aikoina lisääntynyt roskaaminen ja 
ilkivalta koettiin ongelmalliseksi. Kylän vesistöjen; joen ja merialueen kuntoa 
aiheena. Hoitamattomat viheralueet, viime aikoina lisääntynyt roskaaminen ja 

pidettiin huolestuttavana.
ilkivalta koettiin ongelmalliseksi. Kylän vesistöjen; joen ja merialueen kuntoa 
pidettiin huolestuttavana.
ilkivalta koettiin ongelmalliseksi. Kylän vesistöjen; joen ja merialueen kuntoa 

Kylän monipuolista ympäristöä voitaisiin kyselyyn vastanneiden mielestä hyö-
dyntää paremmin; joki tulisi saada virkistyskäyttöön ja paremmin esille kylän 
Kylän monipuolista ympäristöä voitaisiin kyselyyn vastanneiden mielestä hyö-
dyntää paremmin; joki tulisi saada virkistyskäyttöön ja paremmin esille kylän 
Kylän monipuolista ympäristöä voitaisiin kyselyyn vastanneiden mielestä hyö-

yleisilmeessä. Luonto- ja retkeilykohteet pitäisi saada paremmin tietoisuuteen ja 
dyntää paremmin; joki tulisi saada virkistyskäyttöön ja paremmin esille kylän 
yleisilmeessä. Luonto- ja retkeilykohteet pitäisi saada paremmin tietoisuuteen ja 
dyntää paremmin; joki tulisi saada virkistyskäyttöön ja paremmin esille kylän 

käyttöön. Usein keinot maiseman kohentamiseksi ovat yksinkertaisia; siivous- ja 
yleisilmeessä. Luonto- ja retkeilykohteet pitäisi saada paremmin tietoisuuteen ja 
käyttöön. Usein keinot maiseman kohentamiseksi ovat yksinkertaisia; siivous- ja 
yleisilmeessä. Luonto- ja retkeilykohteet pitäisi saada paremmin tietoisuuteen ja 

raivaustalkoilla saataisiin kylän ilme helpostikin kohentumaan.  
käyttöön. Usein keinot maiseman kohentamiseksi ovat yksinkertaisia; siivous- ja 
raivaustalkoilla saataisiin kylän ilme helpostikin kohentumaan.  
käyttöön. Usein keinot maiseman kohentamiseksi ovat yksinkertaisia; siivous- ja 
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Kylän maisemasuunnittelu etenee parhaillaan Pro Agria Kymenlaakson kylämai-
semasuunnitelman valmistuessa syksyn 2005 aikana.
Kylän maisemasuunnittelu etenee parhaillaan Pro Agria Kymenlaakson kylämai-
semasuunnitelman valmistuessa syksyn 2005 aikana.
Kylän maisemasuunnittelu etenee parhaillaan Pro Agria Kymenlaakson kylämai-

Kylän lähellä harjoitettava kivenlouhinta koetaan ongelmalliseksi. Louhosten 
lähellä asuvien kyläläisten mielestä louhostoiminta on suuri ympäristöhaitta. 
Kylän lähellä harjoitettava kivenlouhinta koetaan ongelmalliseksi. Louhosten 
lähellä asuvien kyläläisten mielestä louhostoiminta on suuri ympäristöhaitta. 
Kylän lähellä harjoitettava kivenlouhinta koetaan ongelmalliseksi. Louhosten 

Louhinta on kuitenkin viranomaisten valvomaa elinkeinotoimintaa, jonka sää-
lähellä asuvien kyläläisten mielestä louhostoiminta on suuri ympäristöhaitta. 
Louhinta on kuitenkin viranomaisten valvomaa elinkeinotoimintaa, jonka sää-
lähellä asuvien kyläläisten mielestä louhostoiminta on suuri ympäristöhaitta. 

tely ei ole kyläyhdistyksen toimintaan kuuluva asia. Toisaalta kyläyhdistys on 
Louhinta on kuitenkin viranomaisten valvomaa elinkeinotoimintaa, jonka sää-
tely ei ole kyläyhdistyksen toimintaan kuuluva asia. Toisaalta kyläyhdistys on 
Louhinta on kuitenkin viranomaisten valvomaa elinkeinotoimintaa, jonka sää-

kaikkien kyläläisten edunvalvoja ja jokaisella kyläläisellä on aina mahdollisuus 
tely ei ole kyläyhdistyksen toimintaan kuuluva asia. Toisaalta kyläyhdistys on 
kaikkien kyläläisten edunvalvoja ja jokaisella kyläläisellä on aina mahdollisuus 
tely ei ole kyläyhdistyksen toimintaan kuuluva asia. Toisaalta kyläyhdistys on 

tuoda toiveitaan ja aloitteitaan yhdistyksen hallitukselle käsiteltäviksi ja eteen-
kaikkien kyläläisten edunvalvoja ja jokaisella kyläläisellä on aina mahdollisuus 
tuoda toiveitaan ja aloitteitaan yhdistyksen hallitukselle käsiteltäviksi ja eteen-
kaikkien kyläläisten edunvalvoja ja jokaisella kyläläisellä on aina mahdollisuus 

päinvietäväksi normaalin päätöksentekoprosessin kautta.  
tuoda toiveitaan ja aloitteitaan yhdistyksen hallitukselle käsiteltäviksi ja eteen-
päinvietäväksi normaalin päätöksentekoprosessin kautta.  
tuoda toiveitaan ja aloitteitaan yhdistyksen hallitukselle käsiteltäviksi ja eteen-

Yhdistys- ja yhteistoiminta

Kylän väestömäärä on melko suuri. Kasvanut väkiluku ja runsas uusien asukkaiden 
määrä johtavat siihen, että kaikki eivät tämänkokoisessa kylässä enää tunne 
Kylän väestömäärä on melko suuri. Kasvanut väkiluku ja runsas uusien asukkaiden 
määrä johtavat siihen, että kaikki eivät tämänkokoisessa kylässä enää tunne 
Kylän väestömäärä on melko suuri. Kasvanut väkiluku ja runsas uusien asukkaiden 

kaikkia. Kylän yhteishenkeä ei pidetty kovin vahvana ja kyläläiset osallistuvat 
määrä johtavat siihen, että kaikki eivät tämänkokoisessa kylässä enää tunne 
kaikkia. Kylän yhteishenkeä ei pidetty kovin vahvana ja kyläläiset osallistuvat 
määrä johtavat siihen, että kaikki eivät tämänkokoisessa kylässä enää tunne 

yhteisten asioiden hoitoon vähän. Yhdistystoiminta on melko vakiintunutta 
kaikkia. Kylän yhteishenkeä ei pidetty kovin vahvana ja kyläläiset osallistuvat 
yhteisten asioiden hoitoon vähän. Yhdistystoiminta on melko vakiintunutta 
kaikkia. Kylän yhteishenkeä ei pidetty kovin vahvana ja kyläläiset osallistuvat 

ja uusia yhdistyksiä ei ole viime aikoina perustettu. Uudet asukkaat kokevat 
yhteisten asioiden hoitoon vähän. Yhdistystoiminta on melko vakiintunutta 
ja uusia yhdistyksiä ei ole viime aikoina perustettu. Uudet asukkaat kokevat 
yhteisten asioiden hoitoon vähän. Yhdistystoiminta on melko vakiintunutta 

hankalaksi löytää kylällä toimivia yhdistyksiä, tiedotus voisi olla parempaa ja 
ja uusia yhdistyksiä ei ole viime aikoina perustettu. Uudet asukkaat kokevat 
hankalaksi löytää kylällä toimivia yhdistyksiä, tiedotus voisi olla parempaa ja 
ja uusia yhdistyksiä ei ole viime aikoina perustettu. Uudet asukkaat kokevat 

yhdistykset voisivat toimia enemmän yhdessä. Yhteistyö kunnan kanssa koetaan 
hankalaksi löytää kylällä toimivia yhdistyksiä, tiedotus voisi olla parempaa ja 
yhdistykset voisivat toimia enemmän yhdessä. Yhteistyö kunnan kanssa koetaan 
hankalaksi löytää kylällä toimivia yhdistyksiä, tiedotus voisi olla parempaa ja 

saumattomaksi, mikä osin selittyy sillä, että kunnan keskeisimmät palvelut ja 
yhdistykset voisivat toimia enemmän yhdessä. Yhteistyö kunnan kanssa koetaan 
saumattomaksi, mikä osin selittyy sillä, että kunnan keskeisimmät palvelut ja 
yhdistykset voisivat toimia enemmän yhdessä. Yhteistyö kunnan kanssa koetaan 

virastot sijaitsevat kylässä ja kunnan vaikutus on voimakas. Kylän yhteistoimintaan 
saumattomaksi, mikä osin selittyy sillä, että kunnan keskeisimmät palvelut ja 
virastot sijaitsevat kylässä ja kunnan vaikutus on voimakas. Kylän yhteistoimintaan 
saumattomaksi, mikä osin selittyy sillä, että kunnan keskeisimmät palvelut ja 

toivotaan avoimuutta ja kylälle toivotaan yhteishenkeä – vaikkapa talkoiden ja 
virastot sijaitsevat kylässä ja kunnan vaikutus on voimakas. Kylän yhteistoimintaan 
toivotaan avoimuutta ja kylälle toivotaan yhteishenkeä – vaikkapa talkoiden ja 
virastot sijaitsevat kylässä ja kunnan vaikutus on voimakas. Kylän yhteistoimintaan 

kyläjuhlien kautta. 
toivotaan avoimuutta ja kylälle toivotaan yhteishenkeä – vaikkapa talkoiden ja 
kyläjuhlien kautta. 
toivotaan avoimuutta ja kylälle toivotaan yhteishenkeä – vaikkapa talkoiden ja 

Kokoontumispaikkoja kylällä on runsaasti ja yhdistykset voivat vuokrata niiden 
tiloja kokous- ja harrastuskäyttöön. Sammontalo sijaitsee kylän keskellä, samoin 
Kokoontumispaikkoja kylällä on runsaasti ja yhdistykset voivat vuokrata niiden 
tiloja kokous- ja harrastuskäyttöön. Sammontalo sijaitsee kylän keskellä, samoin 
Kokoontumispaikkoja kylällä on runsaasti ja yhdistykset voivat vuokrata niiden 

Seurakuntatalo, Virolahden kunnan tilat, Rajasali, nuorisotila ja koulut toimivat 
tiloja kokous- ja harrastuskäyttöön. Sammontalo sijaitsee kylän keskellä, samoin 
Seurakuntatalo, Virolahden kunnan tilat, Rajasali, nuorisotila ja koulut toimivat 
tiloja kokous- ja harrastuskäyttöön. Sammontalo sijaitsee kylän keskellä, samoin 

myös kyläläisten harrastustoiminnan tiloina. Vuokrattavia tiloja on lisäksi myös 
Seurakuntatalo, Virolahden kunnan tilat, Rajasali, nuorisotila ja koulut toimivat 
myös kyläläisten harrastustoiminnan tiloina. Vuokrattavia tiloja on lisäksi myös 
Seurakuntatalo, Virolahden kunnan tilat, Rajasali, nuorisotila ja koulut toimivat 

Osuuspankin kerhohuone ja Koppelo entisen KOP:n talon alakerrassa. Ravintola 
myös kyläläisten harrastustoiminnan tiloina. Vuokrattavia tiloja on lisäksi myös 
Osuuspankin kerhohuone ja Koppelo entisen KOP:n talon alakerrassa. Ravintola 
myös kyläläisten harrastustoiminnan tiloina. Vuokrattavia tiloja on lisäksi myös 

Wirta, Jokivarren Kartano ja Tilausravintola Olkihattu ovat myös kokouspaikkoina 
Osuuspankin kerhohuone ja Koppelo entisen KOP:n talon alakerrassa. Ravintola 
Wirta, Jokivarren Kartano ja Tilausravintola Olkihattu ovat myös kokouspaikkoina 
Osuuspankin kerhohuone ja Koppelo entisen KOP:n talon alakerrassa. Ravintola 

käytettyjä. Usein yhdistykset kokoontuvat myös jäsenten kodeissa (esim. martta-
Wirta, Jokivarren Kartano ja Tilausravintola Olkihattu ovat myös kokouspaikkoina 
käytettyjä. Usein yhdistykset kokoontuvat myös jäsenten kodeissa (esim. martta-
Wirta, Jokivarren Kartano ja Tilausravintola Olkihattu ovat myös kokouspaikkoina 

kerho). Virojoki kuntakeskuksena on myös suosittu koko kunnan alueella toi-
käytettyjä. Usein yhdistykset kokoontuvat myös jäsenten kodeissa (esim. martta-
kerho). Virojoki kuntakeskuksena on myös suosittu koko kunnan alueella toi-
käytettyjä. Usein yhdistykset kokoontuvat myös jäsenten kodeissa (esim. martta-

mivien yhdistysten kokoontumis- ja harrastuspaikkana. Yhdistykset tiedottavat 
kerho). Virojoki kuntakeskuksena on myös suosittu koko kunnan alueella toi-
mivien yhdistysten kokoontumis- ja harrastuspaikkana. Yhdistykset tiedottavat 
kerho). Virojoki kuntakeskuksena on myös suosittu koko kunnan alueella toi-

toiminnastaan paikallislehti Kaakonkulman seurapalstalla ja Kaakon Kulttuuri 
mivien yhdistysten kokoontumis- ja harrastuspaikkana. Yhdistykset tiedottavat 
toiminnastaan paikallislehti Kaakonkulman seurapalstalla ja Kaakon Kulttuuri 
mivien yhdistysten kokoontumis- ja harrastuspaikkana. Yhdistykset tiedottavat 

ry ylläpitää Virolahden yhdistysnettiä (
toiminnastaan paikallislehti Kaakonkulman seurapalstalla ja Kaakon Kulttuuri 
ry ylläpitää Virolahden yhdistysnettiä (
toiminnastaan paikallislehti Kaakonkulman seurapalstalla ja Kaakon Kulttuuri 

www.kaakonkulttuuri.fi 
toiminnastaan paikallislehti Kaakonkulman seurapalstalla ja Kaakon Kulttuuri 

www.kaakonkulttuuri.fi 
toiminnastaan paikallislehti Kaakonkulman seurapalstalla ja Kaakon Kulttuuri 

), jossa on tie-
toiminnastaan paikallislehti Kaakonkulman seurapalstalla ja Kaakon Kulttuuri 

), jossa on tie-
toiminnastaan paikallislehti Kaakonkulman seurapalstalla ja Kaakon Kulttuuri 

toa kunnan alueella toimivista yhdistyksistä. Virolahden kunnan www-sivuilla 
ry ylläpitää Virolahden yhdistysnettiä (
toa kunnan alueella toimivista yhdistyksistä. Virolahden kunnan www-sivuilla 
ry ylläpitää Virolahden yhdistysnettiä ( ), jossa on tie-
toa kunnan alueella toimivista yhdistyksistä. Virolahden kunnan www-sivuilla 

), jossa on tie-

(
toa kunnan alueella toimivista yhdistyksistä. Virolahden kunnan www-sivuilla 
(
toa kunnan alueella toimivista yhdistyksistä. Virolahden kunnan www-sivuilla 
www.virolahti.fi 
toa kunnan alueella toimivista yhdistyksistä. Virolahden kunnan www-sivuilla 
www.virolahti.fi 
toa kunnan alueella toimivista yhdistyksistä. Virolahden kunnan www-sivuilla 

) on myös tietoa monista harrastusmahdollisuuksista. 
toa kunnan alueella toimivista yhdistyksistä. Virolahden kunnan www-sivuilla 

) on myös tietoa monista harrastusmahdollisuuksista. 
toa kunnan alueella toimivista yhdistyksistä. Virolahden kunnan www-sivuilla 

Tietoa kylän yhdistyksien toiminnasta ja muista kylän tapahtumista voi tiedustella 
seuraavilta henkilöiltä:
Tietoa kylän yhdistyksien toiminnasta ja muista kylän tapahtumista voi tiedustella 
seuraavilta henkilöiltä:
Tietoa kylän yhdistyksien toiminnasta ja muista kylän tapahtumista voi tiedustella 

· Virojoen kyläyhdistys ry, pj. Risto Uusitalo
· Virojoen VPK, Markku Nokka

Virojoen kyläyhdistys ry, pj. Risto Uusitalo
Virojoen VPK, Markku Nokka
Virojoen kyläyhdistys ry, pj. Risto Uusitalo

· Virojoen osakaskunta (kalastusasiat ja yhteiset vesialueet), Antti Lautamies
Virojoen VPK, Markku Nokka
Virojoen osakaskunta (kalastusasiat ja yhteiset vesialueet), Antti Lautamies
Virojoen VPK, Markku Nokka

· Virojoen jakokunta (kylän yhteiset maa-alueet), Antti Lautamies
Virojoen osakaskunta (kalastusasiat ja yhteiset vesialueet), Antti Lautamies
Virojoen jakokunta (kylän yhteiset maa-alueet), Antti Lautamies
Virojoen osakaskunta (kalastusasiat ja yhteiset vesialueet), Antti Lautamies

· Virolahden Metsästysseura, Ilkka Kurkela
Virojoen jakokunta (kylän yhteiset maa-alueet), Antti Lautamies
Virolahden Metsästysseura, Ilkka Kurkela
Virojoen jakokunta (kylän yhteiset maa-alueet), Antti Lautamies

· Virolahden Riistanhoitoyhdistys, Veli-Heikki Hytti, Tapani Rainio
Virolahden Metsästysseura, Ilkka Kurkela
Virolahden Riistanhoitoyhdistys, Veli-Heikki Hytti, Tapani Rainio
Virolahden Metsästysseura, Ilkka Kurkela

· Virojoen Maamiesseura, Mikko Jokimies
Virolahden Riistanhoitoyhdistys, Veli-Heikki Hytti, Tapani Rainio
Virojoen Maamiesseura, Mikko Jokimies
Virolahden Riistanhoitoyhdistys, Veli-Heikki Hytti, Tapani Rainio

· Virojoen Marttakerho, pj. Arja Uotila
Virojoen Maamiesseura, Mikko Jokimies
Virojoen Marttakerho, pj. Arja Uotila
Virojoen Maamiesseura, Mikko Jokimies
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· Virolahden Pursiseura, Kaarlo Makkonen
· Virolahden Sampo, pj. Jarmo Uotila
· Virolahden Musiikkiyhdistys, pj. Liisa Hanski

Virolahden Sampo, pj. Jarmo Uotila
Virolahden Musiikkiyhdistys, pj. Liisa Hanski
Virolahden Sampo, pj. Jarmo Uotila

· Kamelia, vatsatanssiyhdistys, pj. Ulla Laisi
Virolahden Musiikkiyhdistys, pj. Liisa Hanski
Kamelia, vatsatanssiyhdistys, pj. Ulla Laisi
Virolahden Musiikkiyhdistys, pj. Liisa Hanski

· Virolahden kunta: vapaa-aika- ja matkailusihteeri Sari Rasi, 
Kamelia, vatsatanssiyhdistys, pj. Ulla Laisi
Virolahden kunta: vapaa-aika- ja matkailusihteeri Sari Rasi, 
Kamelia, vatsatanssiyhdistys, pj. Ulla Laisi

liikunnanohjaaja Mia Karvanen, kulttuurisihteeri Anita Takasuo
Virolahden kunta: vapaa-aika- ja matkailusihteeri Sari Rasi, 
liikunnanohjaaja Mia Karvanen, kulttuurisihteeri Anita Takasuo
Virolahden kunta: vapaa-aika- ja matkailusihteeri Sari Rasi, 

· Virolahden seurakunta, kirkkoherranvirasto 
liikunnanohjaaja Mia Karvanen, kulttuurisihteeri Anita Takasuo
Virolahden seurakunta, kirkkoherranvirasto 
liikunnanohjaaja Mia Karvanen, kulttuurisihteeri Anita Takasuo

4. Kylän tulevaisuuden vaihtoehdot    4. Kylän tulevaisuuden vaihtoehdot    4. Kylän tulevaisuuden vaihtoehdot

Kylän nelikenttään on koottu kyläkyselyssä kyläläisten esittämiä asioita. 
Nelikenttää on täydennetty kyläkokouksissa. Nelikentässä tarkastellaan kylän 
Kylän nelikenttään on koottu kyläkyselyssä kyläläisten esittämiä asioita. 
Nelikenttää on täydennetty kyläkokouksissa. Nelikentässä tarkastellaan kylän 
Kylän nelikenttään on koottu kyläkyselyssä kyläläisten esittämiä asioita. 

sisäisiä heikkouksia ja vahvuuksia sekä kylän ulkoisia uhkia ja mahdollisuuksia. 
Nelikenttää on täydennetty kyläkokouksissa. Nelikentässä tarkastellaan kylän 
sisäisiä heikkouksia ja vahvuuksia sekä kylän ulkoisia uhkia ja mahdollisuuksia. 
Nelikenttää on täydennetty kyläkokouksissa. Nelikentässä tarkastellaan kylän 

Näiden avulla on lähdetty kuvittelemaan tulevaisuuden kylää ja on edelleen valit-
sisäisiä heikkouksia ja vahvuuksia sekä kylän ulkoisia uhkia ja mahdollisuuksia. 
Näiden avulla on lähdetty kuvittelemaan tulevaisuuden kylää ja on edelleen valit-
sisäisiä heikkouksia ja vahvuuksia sekä kylän ulkoisia uhkia ja mahdollisuuksia. 

tu kylän tärkeimmät kehittämistä tarvitsevat ongelmat ja niistä johdetut tavoitteet.
Näiden avulla on lähdetty kuvittelemaan tulevaisuuden kylää ja on edelleen valit-
tu kylän tärkeimmät kehittämistä tarvitsevat ongelmat ja niistä johdetut tavoitteet.
Näiden avulla on lähdetty kuvittelemaan tulevaisuuden kylää ja on edelleen valit-

Kylän nelikenttä

Kylän sisäiset heikkoudet
· yhteishengen puute
· liikenneturvallisuus
· asumisviihtyvyyttä haittaava melu

ym. haitat (esim. liikenne)
· harrastusmahdollisuudet

yksipuolisia
· julkisen liikenteen järjestelyt
· tiestö, kevyen liikenteen väyliä

puuttuu
· vesistöjen kunto

Kylän ulkoiset uhat
· väestörakenne; enemmistö

ikääntyvää
· julkisen liikenteen väheneminen 

entisestään
· vesistöjen kunnon heikkeneminen
· yhteisöllisyyden puute
· asumiskylä à kaupunkimainen 

elämänmuoto
· kunnan palvelujen säilyminen

uhattuna

Kylän sisäiset vahvuudet
· hyvä asuinympäristö (maaseutumai-sen 

ja kaupunkiasumisen välimaas-tossa)
· hyvät peruspalvelut
· hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet
· toimiva perusinfra
· Virojoki; maisema, virkistys, veneily
· meri; luonto, veneily, kalastus, virkistys
· maaseutumaisuus, luonto
· sijainti 
· kulkuyhteydet

Kylän ulkoiset mahdollisuudet
· sijainti: ruuhka-Suomi/Pietari/raja 

lähellä
· tiestön kehittymisen myötä paranevat 

kulkuyhteydet 
· ohikulkijoiden virta: kiinnostuksen 

herättäminen ja asiakkaiden ohjaa-
minen kylän palveluiden käyttäjiksi 

· vesistöjen hyötykäyttö (virkistys, 
matkailu, vapaa-aika, kalastus)

· Vaalimaan kehitys ja kasvu à kylälle 
uusia asukkaita, uusia työpaikkoja 
kyläläisille

· rakentamisen monet mahdollisuudet 
· kylän kehittäminen hanketoiminnan 

avulla
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Kylä tulevaisuudessa

Jos Virojoen asiat kehittyvät asukkaiden toivomalla tavalla, niin tulevaisuuden 
Virojoki voisi olla seuraavanlainen kylä:
Jos Virojoen asiat kehittyvät asukkaiden toivomalla tavalla, niin tulevaisuuden 
Virojoki voisi olla seuraavanlainen kylä:
Jos Virojoen asiat kehittyvät asukkaiden toivomalla tavalla, niin tulevaisuuden 

Virojoella on tasainen asukkaiden ikäjakauma. Lapsiperheitä asuu kylässä paljon. 
Virojoelta löytyy työpaikkoja mahdollisimman monelle kyläläiselle. Nykyaikainen 
Virojoella on tasainen asukkaiden ikäjakauma. Lapsiperheitä asuu kylässä paljon. 
Virojoelta löytyy työpaikkoja mahdollisimman monelle kyläläiselle. Nykyaikainen 
Virojoella on tasainen asukkaiden ikäjakauma. Lapsiperheitä asuu kylässä paljon. 

tietoliikenne mahdollistaa etätyön ja tehokkaan tiedonvälityksen. Kylän ohi kulke-
Virojoelta löytyy työpaikkoja mahdollisimman monelle kyläläiselle. Nykyaikainen 
tietoliikenne mahdollistaa etätyön ja tehokkaan tiedonvälityksen. Kylän ohi kulke-
Virojoelta löytyy työpaikkoja mahdollisimman monelle kyläläiselle. Nykyaikainen 

va liikenne tuo kylään matkailijoita, elävöittää kyläkuvaa ja elpynyt liike-elämä 
tietoliikenne mahdollistaa etätyön ja tehokkaan tiedonvälityksen. Kylän ohi kulke-
va liikenne tuo kylään matkailijoita, elävöittää kyläkuvaa ja elpynyt liike-elämä 
tietoliikenne mahdollistaa etätyön ja tehokkaan tiedonvälityksen. Kylän ohi kulke-

hyödyttää myös kyläläisiä lisääntyneiden palveluiden ja työpaikkojen muodossa. 
va liikenne tuo kylään matkailijoita, elävöittää kyläkuvaa ja elpynyt liike-elämä 
hyödyttää myös kyläläisiä lisääntyneiden palveluiden ja työpaikkojen muodossa. 
va liikenne tuo kylään matkailijoita, elävöittää kyläkuvaa ja elpynyt liike-elämä 

Arjen asioissa auttaa kyläyhdistyksen kylätalkkari ja ”kylän kotihengetär”.
hyödyttää myös kyläläisiä lisääntyneiden palveluiden ja työpaikkojen muodossa. 
Arjen asioissa auttaa kyläyhdistyksen kylätalkkari ja ”kylän kotihengetär”.
hyödyttää myös kyläläisiä lisääntyneiden palveluiden ja työpaikkojen muodossa. 

Virojoen ympäristö ja kylämaisema ovat viihtyisiä. Ympäröivä luonto ja maa-
seutumaisuus korostuu kylämaisemasta; perinteisiä rakennuksia on kunnostettu ja 
Virojoen ympäristö ja kylämaisema ovat viihtyisiä. Ympäröivä luonto ja maa-
seutumaisuus korostuu kylämaisemasta; perinteisiä rakennuksia on kunnostettu ja 
Virojoen ympäristö ja kylämaisema ovat viihtyisiä. Ympäröivä luonto ja maa-

hoidettu, peltoaukeat ovat avoimia ja perinnemaisemakohteita on raivattu. Kylän 
seutumaisuus korostuu kylämaisemasta; perinteisiä rakennuksia on kunnostettu ja 
hoidettu, peltoaukeat ovat avoimia ja perinnemaisemakohteita on raivattu. Kylän 
seutumaisuus korostuu kylämaisemasta; perinteisiä rakennuksia on kunnostettu ja 

yleisilme on siisti ja hoidettu. Kylän kaunistus, Virojoki on kunnostettu ja sen ym-
hoidettu, peltoaukeat ovat avoimia ja perinnemaisemakohteita on raivattu. Kylän 
yleisilme on siisti ja hoidettu. Kylän kaunistus, Virojoki on kunnostettu ja sen ym-
hoidettu, peltoaukeat ovat avoimia ja perinnemaisemakohteita on raivattu. Kylän 

päristö on otettu virkistyskäyttöön niin luonnossa liikkujille, harrastuskalastajille, 
yleisilme on siisti ja hoidettu. Kylän kaunistus, Virojoki on kunnostettu ja sen ym-
päristö on otettu virkistyskäyttöön niin luonnossa liikkujille, harrastuskalastajille, 
yleisilme on siisti ja hoidettu. Kylän kaunistus, Virojoki on kunnostettu ja sen ym-

veneilijöille sekä oman kylän asukkaille kuin matkailijoillekin.
päristö on otettu virkistyskäyttöön niin luonnossa liikkujille, harrastuskalastajille, 
veneilijöille sekä oman kylän asukkaille kuin matkailijoillekin.
päristö on otettu virkistyskäyttöön niin luonnossa liikkujille, harrastuskalastajille, 

Kylätiellä on kaikkien liikkujien turvallista kulkea. Liikennejärjestelyt takaavat lap-
sille, vanhuksille ja kaikille tien käyttäjille turvallisen liikkumisen. Valtatien liikenne 
Kylätiellä on kaikkien liikkujien turvallista kulkea. Liikennejärjestelyt takaavat lap-
sille, vanhuksille ja kaikille tien käyttäjille turvallisen liikkumisen. Valtatien liikenne 
Kylätiellä on kaikkien liikkujien turvallista kulkea. Liikennejärjestelyt takaavat lap-

ei häiritse kylää. 
sille, vanhuksille ja kaikille tien käyttäjille turvallisen liikkumisen. Valtatien liikenne 
ei häiritse kylää. 
sille, vanhuksille ja kaikille tien käyttäjille turvallisen liikkumisen. Valtatien liikenne 

Harrastusmahdollisuuksia löytyy kaikenikäisille. Liikuntapaikat ovat kunnossa 
ja jopa matkailuvalttina toimivana erikoisuutena löytyy pieni golfkenttä kylän 
Harrastusmahdollisuuksia löytyy kaikenikäisille. Liikuntapaikat ovat kunnossa 
ja jopa matkailuvalttina toimivana erikoisuutena löytyy pieni golfkenttä kylän 
Harrastusmahdollisuuksia löytyy kaikenikäisille. Liikuntapaikat ovat kunnossa 

läheisyydestä rannan tuntumasta. Kyläläiset liikkuvat ja huolehtivat kunnostaan 
ja jopa matkailuvalttina toimivana erikoisuutena löytyy pieni golfkenttä kylän 
läheisyydestä rannan tuntumasta. Kyläläiset liikkuvat ja huolehtivat kunnostaan 
ja jopa matkailuvalttina toimivana erikoisuutena löytyy pieni golfkenttä kylän 

monissa harrastusryhmissä. Kylässä on monitoimitalo; uimahalli, keilarata, hyviä 
läheisyydestä rannan tuntumasta. Kyläläiset liikkuvat ja huolehtivat kunnostaan 
monissa harrastusryhmissä. Kylässä on monitoimitalo; uimahalli, keilarata, hyviä 
läheisyydestä rannan tuntumasta. Kyläläiset liikkuvat ja huolehtivat kunnostaan 

liikuntatiloja ja elokuvateatteri / näyttämö ja tiloja kulttuuriharrastuksille. Julkiset 
monissa harrastusryhmissä. Kylässä on monitoimitalo; uimahalli, keilarata, hyviä 
liikuntatiloja ja elokuvateatteri / näyttämö ja tiloja kulttuuriharrastuksille. Julkiset 
monissa harrastusryhmissä. Kylässä on monitoimitalo; uimahalli, keilarata, hyviä 

tilat ovat myös paljon kyläläisten harrastuskäytössä. Kylän ilmapiiri on lämmin-
liikuntatiloja ja elokuvateatteri / näyttämö ja tiloja kulttuuriharrastuksille. Julkiset 
tilat ovat myös paljon kyläläisten harrastuskäytössä. Kylän ilmapiiri on lämmin-
liikuntatiloja ja elokuvateatteri / näyttämö ja tiloja kulttuuriharrastuksille. Julkiset 

henkinen ja kannustava. Tapahtumia ja yhteistoimintaa on myös talvisin. Kylällä 
tilat ovat myös paljon kyläläisten harrastuskäytössä. Kylän ilmapiiri on lämmin-
henkinen ja kannustava. Tapahtumia ja yhteistoimintaa on myös talvisin. Kylällä 
tilat ovat myös paljon kyläläisten harrastuskäytössä. Kylän ilmapiiri on lämmin-

järjestetään mm. iltamia. Kyläyhdistys on onnistunut luomaan kylällä toimivien 
henkinen ja kannustava. Tapahtumia ja yhteistoimintaa on myös talvisin. Kylällä 
järjestetään mm. iltamia. Kyläyhdistys on onnistunut luomaan kylällä toimivien 
henkinen ja kannustava. Tapahtumia ja yhteistoimintaa on myös talvisin. Kylällä 

yhdistysten välille yhteistyötä, joka toteutuu tapahtumajärjestelyissä ja kylän 
järjestetään mm. iltamia. Kyläyhdistys on onnistunut luomaan kylällä toimivien 
yhdistysten välille yhteistyötä, joka toteutuu tapahtumajärjestelyissä ja kylän 
järjestetään mm. iltamia. Kyläyhdistys on onnistunut luomaan kylällä toimivien 

kehittämisessä. Yhteistyö on avointa ja suvaitsevaista. Yhteisvoimin kehitetään 
yhdistysten välille yhteistyötä, joka toteutuu tapahtumajärjestelyissä ja kylän 
kehittämisessä. Yhteistyö on avointa ja suvaitsevaista. Yhteisvoimin kehitetään 
yhdistysten välille yhteistyötä, joka toteutuu tapahtumajärjestelyissä ja kylän 

uusia ideoita ja tavoitteet ovat korkealla kylän elinvoimaisuuden ja kyläläisten 
kehittämisessä. Yhteistyö on avointa ja suvaitsevaista. Yhteisvoimin kehitetään 
uusia ideoita ja tavoitteet ovat korkealla kylän elinvoimaisuuden ja kyläläisten 
kehittämisessä. Yhteistyö on avointa ja suvaitsevaista. Yhteisvoimin kehitetään 

hyvinvoinnin parantamisessa. 
uusia ideoita ja tavoitteet ovat korkealla kylän elinvoimaisuuden ja kyläläisten 
hyvinvoinnin parantamisessa. 
uusia ideoita ja tavoitteet ovat korkealla kylän elinvoimaisuuden ja kyläläisten 

5. Kylän ongelmat ja kehittämistavoitteet

Seuraavassa on esitetty Virojoen kylän kyläsuunnitelman tekemisen aikana 
esiinnousseet ongelmat ja kehittämistavoitteet, joilla ongelmista päästään 
Seuraavassa on esitetty Virojoen kylän kyläsuunnitelman tekemisen aikana 
esiinnousseet ongelmat ja kehittämistavoitteet, joilla ongelmista päästään 
Seuraavassa on esitetty Virojoen kylän kyläsuunnitelman tekemisen aikana 

pois kohti tavoitteiden toteutumista. Asioiden esittämisjärjestys on sama, kuin 
esiinnousseet ongelmat ja kehittämistavoitteet, joilla ongelmista päästään 
pois kohti tavoitteiden toteutumista. Asioiden esittämisjärjestys on sama, kuin 
esiinnousseet ongelmat ja kehittämistavoitteet, joilla ongelmista päästään 

”Nykytila” -kappaleessa. 
pois kohti tavoitteiden toteutumista. Asioiden esittämisjärjestys on sama, kuin 
”Nykytila” -kappaleessa. 
pois kohti tavoitteiden toteutumista. Asioiden esittämisjärjestys on sama, kuin 
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Kylän ongelmat tai 
kehittämiskohteet
à  Mikä on ongelma?

Kylän tavoitteet

à Mihin tähdätään?

1.Yhteishengen puute ja 
väestörakenne
· yhteishengen puuttuminen
· asumisvaihtoehtojen yksipuolisuus
· asuinympäristön muuttuminen ”esi-

kaupunkimaiseksi”

1. Yhteishenki kuntoon ja uusien 
asukkaiden hankinta
· tapahtumia ja hankkeita kylän eri 

asuinalueille, joihin kaikki asukkaat 
voivat osallistua

· moni-ilmeisempiä ja 
monipuolisempia asuinalueita

· vaalitaan rakentamisessa ja 
ympäristönhoidossa kylämäisyyttä 
ja maalaismaisemaa 

· otetaan huomioon eri ikäisten 
asukkaiden tarpeet

2. Yritystoiminta
· peruspalvelut kunnossa ja hyvät 
· joitakin erikoispalveluja puuttuu
· asukkaat voisivat käyttää enemmän 

oman kylän palveluita

2.Yritystoiminnan kehittäminen
· uusien yritysten saaminen kylälle
· yritysten välille yhteistyötä
· asukkaat käyttämään entistä 

paremmin oman kylän palveluita

3. Palveluiden puutteet
· julkisen liikenteen väheneminen
· lasten ja nuorten harrastustoiminnan 

painottuminen liikuntaan
· lapsiperheille soveltuvan ko-

koontumispaikan puuttuminen
· postinjakelun ajoittamisessa 

epätasapainoa eri alueiden välillä

3.  Palveluiden kehittäminen
· julkisen liikenteen palveluiden 

kehittäminen tarpeita vastaavaksi
· kehitetään monipuolisia harrastus-

mahdollisuuksia
· lapsiperheille sopivaa

tekemistä ja kokoontumispaikkoja
· pyritään ajoittamaan postinjakelu

tasapuolisesti kylän eri alueilla

4. Vaarallinen liikenne
· 7- tien vaarallisuus
· liian vähän kevyen liikenteen väyliä
· tiestön huono kunto

4. Liikenneturvallisuuden
parantaminen

· jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
turvallisuuden parantaminen

· lisää kevyenliikenteen väyliä
· liikenneturvallisuuden   

parantamisen monet keinot

5. Kylän ilme
· kylänraitin ankea ilme
· vesistöjen huono kunto
· roskaaminen
· ilkivalta

6. Yhteishengen puute
· me -hengen puute
· yhdistystoiminta sisäänpäin lämpiävää
· tiedotuksen ja toiminnan uusiutumisen 

puute

5. Viihtyisä ja kaunis kylä
· joki virkistyskäyttöön
· kylämaiseman siisti ja hoidettu ilme
· ympäristöstä kaikkien kyläläisten 

asia!à asennekasvatus 

6. Yhteishengen luominen
·    avoimuus
·       suvaitsevaisuus
·       tiedotuksen ja näkyvyyden       
        lisääminen yhdistyksiin
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6. Toimenpiteet

Edellä kuvattiin kylän ongelmia ja kehittämistavoitteita. Seuraavassa on kuvattu 
toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi ja ongelmien poistamiseksi. Esitetyt 
Edellä kuvattiin kylän ongelmia ja kehittämistavoitteita. Seuraavassa on kuvattu 
toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi ja ongelmien poistamiseksi. Esitetyt 
Edellä kuvattiin kylän ongelmia ja kehittämistavoitteita. Seuraavassa on kuvattu 

toimenpiteet ovat ohjeellisia ja yleispiirteellisiä. Jokainen toimenpide vaatii 
toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi ja ongelmien poistamiseksi. Esitetyt 
toimenpiteet ovat ohjeellisia ja yleispiirteellisiä. Jokainen toimenpide vaatii 
toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi ja ongelmien poistamiseksi. Esitetyt 

yksityiskohtaisen suunnittelun siinä vaiheessa, kun sen käytännön toteuttaminen 
toimenpiteet ovat ohjeellisia ja yleispiirteellisiä. Jokainen toimenpide vaatii 
yksityiskohtaisen suunnittelun siinä vaiheessa, kun sen käytännön toteuttaminen 
toimenpiteet ovat ohjeellisia ja yleispiirteellisiä. Jokainen toimenpide vaatii 

käynnistyy. Osasta toimenpiteistä voidaan tehdä erillinen hankesuunnitelma joko 
yksityiskohtaisen suunnittelun siinä vaiheessa, kun sen käytännön toteuttaminen 
käynnistyy. Osasta toimenpiteistä voidaan tehdä erillinen hankesuunnitelma joko 
yksityiskohtaisen suunnittelun siinä vaiheessa, kun sen käytännön toteuttaminen 

kylän omana hankkeena tai sitten yhteistyössä esim. toisten kylien kanssa. Osa 
käynnistyy. Osasta toimenpiteistä voidaan tehdä erillinen hankesuunnitelma joko 
kylän omana hankkeena tai sitten yhteistyössä esim. toisten kylien kanssa. Osa 
käynnistyy. Osasta toimenpiteistä voidaan tehdä erillinen hankesuunnitelma joko 

asioista toteutetaan kyläläisten talkootyöllä ja osa asioista toteutuu yhteistyössä 
kylän omana hankkeena tai sitten yhteistyössä esim. toisten kylien kanssa. Osa 
asioista toteutetaan kyläläisten talkootyöllä ja osa asioista toteutuu yhteistyössä 
kylän omana hankkeena tai sitten yhteistyössä esim. toisten kylien kanssa. Osa 

oman kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.
asioista toteutetaan kyläläisten talkootyöllä ja osa asioista toteutuu yhteistyössä 
oman kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.
asioista toteutetaan kyläläisten talkootyöllä ja osa asioista toteutuu yhteistyössä 

Jokainen toimenpide vaatii toteutuakseen kyläläisten aktiivista panostakyläläisten aktiivista panosta. Tavoitteena 
on, että jostakin tietystä toimenpiteestä kiinnostuneet kyläläiset lähtisivät rohkeasti 
Jokainen toimenpide vaatii toteutuakseen 
on, että jostakin tietystä toimenpiteestä kiinnostuneet kyläläiset lähtisivät rohkeasti 
Jokainen toimenpide vaatii toteutuakseen kyläläisten aktiivista panosta
on, että jostakin tietystä toimenpiteestä kiinnostuneet kyläläiset lähtisivät rohkeasti 

kyläläisten aktiivista panosta

mukaan toteuttamaan heille itselleen tärkeitä asioita. 
on, että jostakin tietystä toimenpiteestä kiinnostuneet kyläläiset lähtisivät rohkeasti 
mukaan toteuttamaan heille itselleen tärkeitä asioita. 
on, että jostakin tietystä toimenpiteestä kiinnostuneet kyläläiset lähtisivät rohkeasti 

Jokaisen kyläläisen pienikin 
on, että jostakin tietystä toimenpiteestä kiinnostuneet kyläläiset lähtisivät rohkeasti 

Jokaisen kyläläisen pienikin 
on, että jostakin tietystä toimenpiteestä kiinnostuneet kyläläiset lähtisivät rohkeasti 

Jokaisen kyläläisen pienikin 
panos on arvokas yhteisten asioiden toteuttamisessa

Jokaisen kyläläisen pienikin 
panos on arvokas yhteisten asioiden toteuttamisessa

Jokaisen kyläläisen pienikin 
panos on arvokas yhteisten asioiden toteuttamisessapanos on arvokas yhteisten asioiden toteuttamisessa ja entistä paremman 
Virojoen rakentamisessa. Toimenpiteiden toteuttamisesta kiinnostuneet kyläläiset 
panos on arvokas yhteisten asioiden toteuttamisessa
Virojoen rakentamisessa. Toimenpiteiden toteuttamisesta kiinnostuneet kyläläiset 
panos on arvokas yhteisten asioiden toteuttamisessa ja entistä paremman 
Virojoen rakentamisessa. Toimenpiteiden toteuttamisesta kiinnostuneet kyläläiset 

 ja entistä paremman 

voivat ottaa yhteyttä
Virojoen rakentamisessa. Toimenpiteiden toteuttamisesta kiinnostuneet kyläläiset 

ottaa yhteyttä
Virojoen rakentamisessa. Toimenpiteiden toteuttamisesta kiinnostuneet kyläläiset 

ottaa yhteyttäottaa yhteyttä Virojoen kyläyhdistyksen puheenjohtajaan Risto Uusitaloon 
Virojoen rakentamisessa. Toimenpiteiden toteuttamisesta kiinnostuneet kyläläiset 

Virojoen kyläyhdistyksen puheenjohtajaan Risto Uusitaloon 
Virojoen rakentamisessa. Toimenpiteiden toteuttamisesta kiinnostuneet kyläläiset 

Virojoen kyläyhdistyksen puheenjohtajaan Risto Uusitaloon Virojoen kyläyhdistyksen puheenjohtajaan Risto Uusitaloon 
tai sihteeriin Kaarlo Hepoharjuun

ottaa yhteyttä
tai sihteeriin Kaarlo Hepoharjuun

ottaa yhteyttä Virojoen kyläyhdistyksen puheenjohtajaan Risto Uusitaloon 
tai sihteeriin Kaarlo Hepoharjuun

Virojoen kyläyhdistyksen puheenjohtajaan Risto Uusitaloon 
tai sihteeriin Kaarlo Hepoharjuuntai sihteeriin Kaarlo Hepoharjuun, tai muihin hallituksen jäseniin. Hallitus ohjaa 

Virojoen kyläyhdistyksen puheenjohtajaan Risto Uusitaloon 
, tai muihin hallituksen jäseniin. Hallitus ohjaa 

Virojoen kyläyhdistyksen puheenjohtajaan Risto Uusitaloon 

kyläsuunnitelman yleistä eteenpäinvientiä. Suunnitelman valmistelun aikana 
tai sihteeriin Kaarlo Hepoharjuun
kyläsuunnitelman yleistä eteenpäinvientiä. Suunnitelman valmistelun aikana 
tai sihteeriin Kaarlo Hepoharjuun, tai muihin hallituksen jäseniin. Hallitus ohjaa 
kyläsuunnitelman yleistä eteenpäinvientiä. Suunnitelman valmistelun aikana 

, tai muihin hallituksen jäseniin. Hallitus ohjaa 

kyläyhdistys on saanut hyvinkin yksityiskohtaisia kehittämisehdotuksia, joita on 
kyläsuunnitelman yleistä eteenpäinvientiä. Suunnitelman valmistelun aikana 
kyläyhdistys on saanut hyvinkin yksityiskohtaisia kehittämisehdotuksia, joita on 
kyläsuunnitelman yleistä eteenpäinvientiä. Suunnitelman valmistelun aikana 

mainittu seuraavassa luettelossa lyhyesti tai muihin toimenpiteisiin yhdistettynä. 
kyläyhdistys on saanut hyvinkin yksityiskohtaisia kehittämisehdotuksia, joita on 
mainittu seuraavassa luettelossa lyhyesti tai muihin toimenpiteisiin yhdistettynä. 
kyläyhdistys on saanut hyvinkin yksityiskohtaisia kehittämisehdotuksia, joita on 

Kaikki yhdistykselle jätetyt ideat ovat tallessa ja niitä pyritään viemään eteenpäin 
mainittu seuraavassa luettelossa lyhyesti tai muihin toimenpiteisiin yhdistettynä. 
Kaikki yhdistykselle jätetyt ideat ovat tallessa ja niitä pyritään viemään eteenpäin 
mainittu seuraavassa luettelossa lyhyesti tai muihin toimenpiteisiin yhdistettynä. 

käytettävissä olevin voimavaroin. 
Kaikki yhdistykselle jätetyt ideat ovat tallessa ja niitä pyritään viemään eteenpäin 
käytettävissä olevin voimavaroin. 
Kaikki yhdistykselle jätetyt ideat ovat tallessa ja niitä pyritään viemään eteenpäin 

Kyläsuunnitelman kappaleita luovutetaan Virojoen kylän tärkeimmille yhteis-
työtahoille, kuten Virolahden kuntaan ja alueelliselle kylien yhteenliittymälle 
Kyläsuunnitelman kappaleita luovutetaan Virojoen kylän tärkeimmille yhteis-
työtahoille, kuten Virolahden kuntaan ja alueelliselle kylien yhteenliittymälle 
Kyläsuunnitelman kappaleita luovutetaan Virojoen kylän tärkeimmille yhteis-

Kymenlaakson kylät ry:lle. Kyläyhdistys kutsuu myös muita kylän yhdistyksiä ja 
työtahoille, kuten Virolahden kuntaan ja alueelliselle kylien yhteenliittymälle 
Kymenlaakson kylät ry:lle. Kyläyhdistys kutsuu myös muita kylän yhdistyksiä ja 
työtahoille, kuten Virolahden kuntaan ja alueelliselle kylien yhteenliittymälle 

kaikkia asukkaita avoimesti mukaan toimintaansa. Vain yhteistyöllä saadaan 
Kymenlaakson kylät ry:lle. Kyläyhdistys kutsuu myös muita kylän yhdistyksiä ja 
kaikkia asukkaita avoimesti mukaan toimintaansa. Vain yhteistyöllä saadaan 
Kymenlaakson kylät ry:lle. Kyläyhdistys kutsuu myös muita kylän yhdistyksiä ja 

suunnitelmassa mainittuja asioita muuttumaan todeksi.
kaikkia asukkaita avoimesti mukaan toimintaansa. Vain yhteistyöllä saadaan 
suunnitelmassa mainittuja asioita muuttumaan todeksi.
kaikkia asukkaita avoimesti mukaan toimintaansa. Vain yhteistyöllä saadaan 

Kylässä lähitulevaisuudessa tehtävät toimenpiteet 

Miten tavoitteisiin päästään?

1.Yhteishengen luominen
· järjestetään yhteisiä talkoita
1.Yhteishengen luominen

järjestetään yhteisiä talkoita
1.Yhteishengen luominen

· järjestetään erilaisia yhteisiä tapahtumia, joissa ulkoilua, liikuntaa, kulttuuria 
järjestetään yhteisiä talkoita
järjestetään erilaisia yhteisiä tapahtumia, joissa ulkoilua, liikuntaa, kulttuuria 
järjestetään yhteisiä talkoita

· järjestetään sekä kylän yhteisiä tapahtumia että eri asuinalueiden omia 
järjestetään erilaisia yhteisiä tapahtumia, joissa ulkoilua, liikuntaa, kulttuuria 
järjestetään sekä kylän yhteisiä tapahtumia että eri asuinalueiden omia 
järjestetään erilaisia yhteisiä tapahtumia, joissa ulkoilua, liikuntaa, kulttuuria 

tapahtumia
järjestetään sekä kylän yhteisiä tapahtumia että eri asuinalueiden omia 
tapahtumia
järjestetään sekä kylän yhteisiä tapahtumia että eri asuinalueiden omia 

· tarpeen mukaan yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja hankkeita 
tapahtumia
tarpeen mukaan yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja hankkeita 
tapahtumia

kylässä/muiden kylien kanssa
tarpeen mukaan yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja hankkeita 
kylässä/muiden kylien kanssa
tarpeen mukaan yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja hankkeita 

· järjestetään tapahtumia ja tekemistä eri ikäryhmille
kylässä/muiden kylien kanssa
järjestetään tapahtumia ja tekemistä eri ikäryhmille
kylässä/muiden kylien kanssa

· kylän perinteen taltiointi (valokuvat, tarinat, henkilöhaastattelut) lisää kylän 
järjestetään tapahtumia ja tekemistä eri ikäryhmille
kylän perinteen taltiointi (valokuvat, tarinat, henkilöhaastattelut) lisää kylän 
järjestetään tapahtumia ja tekemistä eri ikäryhmille

historian tuntemusta ja lisää kyläläisten identiteettiä 
kylän perinteen taltiointi (valokuvat, tarinat, henkilöhaastattelut) lisää kylän 
historian tuntemusta ja lisää kyläläisten identiteettiä 
kylän perinteen taltiointi (valokuvat, tarinat, henkilöhaastattelut) lisää kylän 

· toivotetaan uudet asukkaat mukaan kylän yhteistoimintaan
historian tuntemusta ja lisää kyläläisten identiteettiä 
toivotetaan uudet asukkaat mukaan kylän yhteistoimintaan
historian tuntemusta ja lisää kyläläisten identiteettiä 

· lujitetaan kylällä toimivien yhdistysten yhteistyötä
toivotetaan uudet asukkaat mukaan kylän yhteistoimintaan
lujitetaan kylällä toimivien yhdistysten yhteistyötä
toivotetaan uudet asukkaat mukaan kylän yhteistoimintaan

2. Yritystoiminnan kehittäminen
· kannustetaan kyläläisiä entistä enemmän käyttämään oman kylän palveluja
2. Yritystoiminnan kehittäminen

kannustetaan kyläläisiä entistä enemmän käyttämään oman kylän palveluja
2. Yritystoiminnan kehittäminen
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· tuetaan uusien elinkeinoalojen syntymistä 
· parannetaan matkailun ja veneilyn edellytyksiä kunnostamalla maisemaa, 

tuetaan uusien elinkeinoalojen syntymistä 
parannetaan matkailun ja veneilyn edellytyksiä kunnostamalla maisemaa, 
tuetaan uusien elinkeinoalojen syntymistä 

satamia ja jokea suunnitellusti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä muiden 
parannetaan matkailun ja veneilyn edellytyksiä kunnostamalla maisemaa, 
satamia ja jokea suunnitellusti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä muiden 
parannetaan matkailun ja veneilyn edellytyksiä kunnostamalla maisemaa, 

tahojen kanssa
satamia ja jokea suunnitellusti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä muiden 
tahojen kanssa
satamia ja jokea suunnitellusti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä muiden 

· selvitetään yhteisiä markkinointitavoitteita ja suunnitellaan yhteisiä 
tahojen kanssa
selvitetään yhteisiä markkinointitavoitteita ja suunnitellaan yhteisiä 
tahojen kanssa

toimenpiteitä, kampanjoita tms. 
selvitetään yhteisiä markkinointitavoitteita ja suunnitellaan yhteisiä 
toimenpiteitä, kampanjoita tms. 
selvitetään yhteisiä markkinointitavoitteita ja suunnitellaan yhteisiä 

3. Herätellään omaehtoista toimintaa
· tuodaan asukkaiden toiveita ja erilaisia asioita aloittein julkiseen 

keskusteluun
tuodaan asukkaiden toiveita ja erilaisia asioita aloittein julkiseen 
keskusteluun
tuodaan asukkaiden toiveita ja erilaisia asioita aloittein julkiseen 

· kerätään nimilistoja tärkeiden asioiden puolesta, jotta asukkaiden ääni 
saadaan kuuluville suurissa kylää koskevissa hankkeissa (esim. 7-tien 
kerätään nimilistoja tärkeiden asioiden puolesta, jotta asukkaiden ääni 
saadaan kuuluville suurissa kylää koskevissa hankkeissa (esim. 7-tien 
kerätään nimilistoja tärkeiden asioiden puolesta, jotta asukkaiden ääni 

ongelmat ja rakentamiseen liittyvät asiat)
saadaan kuuluville suurissa kylää koskevissa hankkeissa (esim. 7-tien 
ongelmat ja rakentamiseen liittyvät asiat)
saadaan kuuluville suurissa kylää koskevissa hankkeissa (esim. 7-tien 

· perustetaan erilaisia vapaaehtoisvoimin pyöriviä / itseohjautuvia 
ongelmat ja rakentamiseen liittyvät asiat)
perustetaan erilaisia vapaaehtoisvoimin pyöriviä / itseohjautuvia 
ongelmat ja rakentamiseen liittyvät asiat)

kerhoja tai harrastuspiirejä; esim. lapsiperheiden piiri, äiti-lapsi 
perustetaan erilaisia vapaaehtoisvoimin pyöriviä / itseohjautuvia 
kerhoja tai harrastuspiirejä; esim. lapsiperheiden piiri, äiti-lapsi 
perustetaan erilaisia vapaaehtoisvoimin pyöriviä / itseohjautuvia 

aamupäivätapaamiset, kaikille avoimet tapaamiset liikuntaryhmiä eri-
kerhoja tai harrastuspiirejä; esim. lapsiperheiden piiri, äiti-lapsi 
aamupäivätapaamiset, kaikille avoimet tapaamiset liikuntaryhmiä eri-
kerhoja tai harrastuspiirejä; esim. lapsiperheiden piiri, äiti-lapsi 

ikäisille ja erikuntoisille
aamupäivätapaamiset, kaikille avoimet tapaamiset liikuntaryhmiä eri-
ikäisille ja erikuntoisille
aamupäivätapaamiset, kaikille avoimet tapaamiset liikuntaryhmiä eri-

· yhteinen kokoontumispaikka kyläläisille
ikäisille ja erikuntoisille
yhteinen kokoontumispaikka kyläläisille
ikäisille ja erikuntoisille

4. Liikenneturvallisuuteen vaikuttamisen keinot
· pyritään vaikuttamaan päättäjiin ja viranomaisiin: aloitteet, aktiivisuus, 

keskustelun herättäminen ja käyminen, mielipidekirjoituksia lehtiin ja 
pyritään vaikuttamaan päättäjiin ja viranomaisiin: aloitteet, aktiivisuus, 
keskustelun herättäminen ja käyminen, mielipidekirjoituksia lehtiin ja 
pyritään vaikuttamaan päättäjiin ja viranomaisiin: aloitteet, aktiivisuus, 

yhteydenpitoa muihin tiedotusvälineisiin
keskustelun herättäminen ja käyminen, mielipidekirjoituksia lehtiin ja 
yhteydenpitoa muihin tiedotusvälineisiin
keskustelun herättäminen ja käyminen, mielipidekirjoituksia lehtiin ja 

· lisätään asukkaiden tietoa liikenneturvallisuudesta järjestämällä esim. 
yhteydenpitoa muihin tiedotusvälineisiin
lisätään asukkaiden tietoa liikenneturvallisuudesta järjestämällä esim. 
yhteydenpitoa muihin tiedotusvälineisiin

liikennetapahtuma / toimintapäivä / kampanja, jossa mukana eri tahoja 
lisätään asukkaiden tietoa liikenneturvallisuudesta järjestämällä esim. 
liikennetapahtuma / toimintapäivä / kampanja, jossa mukana eri tahoja 
lisätään asukkaiden tietoa liikenneturvallisuudesta järjestämällä esim. 

(kunta, tiehallinto, Liikenneturva ym. järjestöt, Poliisi)
liikennetapahtuma / toimintapäivä / kampanja, jossa mukana eri tahoja 
(kunta, tiehallinto, Liikenneturva ym. järjestöt, Poliisi)
liikennetapahtuma / toimintapäivä / kampanja, jossa mukana eri tahoja 

5. Maisemointia ja joen kunnostusta
· järjestetään siivoustalkoita säännöllisesti kylän eri osissa
5. Maisemointia ja joen kunnostusta

järjestetään siivoustalkoita säännöllisesti kylän eri osissa
5. Maisemointia ja joen kunnostusta

· raivataan kohteita talkoilla, esim. jokirannassa paljon tehtävää
järjestetään siivoustalkoita säännöllisesti kylän eri osissa
raivataan kohteita talkoilla, esim. jokirannassa paljon tehtävää
järjestetään siivoustalkoita säännöllisesti kylän eri osissa

· toteutetaan kylämaisemasuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä
raivataan kohteita talkoilla, esim. jokirannassa paljon tehtävää
toteutetaan kylämaisemasuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä
raivataan kohteita talkoilla, esim. jokirannassa paljon tehtävää

· mietitään ympäristöasioita eri-ikäisten asukkaiden näkökulmasta: 
toteutetaan kylämaisemasuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä
mietitään ympäristöasioita eri-ikäisten asukkaiden näkökulmasta: 
toteutetaan kylämaisemasuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä

tehdään yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa, tuodaan esiin lasten 
mietitään ympäristöasioita eri-ikäisten asukkaiden näkökulmasta: 
tehdään yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa, tuodaan esiin lasten 
mietitään ympäristöasioita eri-ikäisten asukkaiden näkökulmasta: 

näkökulmaa kylän viihtyisyyteen
tehdään yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa, tuodaan esiin lasten 
näkökulmaa kylän viihtyisyyteen
tehdään yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa, tuodaan esiin lasten 

· ympäristöä koskeva ideakilpailu kaikille kyläläisille
näkökulmaa kylän viihtyisyyteen
ympäristöä koskeva ideakilpailu kaikille kyläläisille
näkökulmaa kylän viihtyisyyteen

· pyritään tuomaan eri tavoin huomioiduksi ympäristö- ja esteettiset 
ympäristöä koskeva ideakilpailu kaikille kyläläisille
pyritään tuomaan eri tavoin huomioiduksi ympäristö- ja esteettiset 
ympäristöä koskeva ideakilpailu kaikille kyläläisille

näkökulmat rakentamisessa
pyritään tuomaan eri tavoin huomioiduksi ympäristö- ja esteettiset 
näkökulmat rakentamisessa
pyritään tuomaan eri tavoin huomioiduksi ympäristö- ja esteettiset 

· suunnitellaan ulkoilureittejä ja luontopolkuja kylän alueelle yhteistyössä 
kunnan ja muiden tahojen kanssa
suunnitellaan ulkoilureittejä ja luontopolkuja kylän alueelle yhteistyössä 
kunnan ja muiden tahojen kanssa
suunnitellaan ulkoilureittejä ja luontopolkuja kylän alueelle yhteistyössä 

· valon käyttöä pimeinä aikoina voisi lisätä nostamaan kylän maisemallisesti 
kunnan ja muiden tahojen kanssa
valon käyttöä pimeinä aikoina voisi lisätä nostamaan kylän maisemallisesti 
kunnan ja muiden tahojen kanssa

upeita kohteita esiin (maisemapuut, joenvarsipuut, silta, lato tms.); 
valon käyttöä pimeinä aikoina voisi lisätä nostamaan kylän maisemallisesti 
upeita kohteita esiin (maisemapuut, joenvarsipuut, silta, lato tms.); 
valon käyttöä pimeinä aikoina voisi lisätä nostamaan kylän maisemallisesti 

kustannusten jakoon mietitään toimiva järjestelmä ja käytetään esim. 
upeita kohteita esiin (maisemapuut, joenvarsipuut, silta, lato tms.); 
kustannusten jakoon mietitään toimiva järjestelmä ja käytetään esim. 
upeita kohteita esiin (maisemapuut, joenvarsipuut, silta, lato tms.); 

sponsoreita 
· kunnostetaan ja pidetään satamat siistinä (yhteistyö muiden tahojen kanssa)

sponsoreita 
kunnostetaan ja pidetään satamat siistinä (yhteistyö muiden tahojen kanssa)
sponsoreita 

6. Tiedotus ja toiminta
· pyritään tekemään kylätiedote / kylän omat www-sivut

Tiedotus ja toiminta
pyritään tekemään kylätiedote / kylän omat www-sivut
Tiedotus ja toiminta

· pystytetään kylälle hyvä ilmoitustaulu keskeiselle paikalle
pyritään tekemään kylätiedote / kylän omat www-sivut
pystytetään kylälle hyvä ilmoitustaulu keskeiselle paikalle
pyritään tekemään kylätiedote / kylän omat www-sivut

· pidetään aktiivisesti yhteyttä tiedotusvälineisiin kylälle tärkeistä ja 
pystytetään kylälle hyvä ilmoitustaulu keskeiselle paikalle
pidetään aktiivisesti yhteyttä tiedotusvälineisiin kylälle tärkeistä ja 
pystytetään kylälle hyvä ilmoitustaulu keskeiselle paikalle

ajankohtaisista asioista
pidetään aktiivisesti yhteyttä tiedotusvälineisiin kylälle tärkeistä ja 
ajankohtaisista asioista
pidetään aktiivisesti yhteyttä tiedotusvälineisiin kylälle tärkeistä ja 
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· tehdään yhteistyötä kylän yhdistysten välillä
· osallistutaan aktiivisesti kylätoimintaan Kymenlaakson Kylät ry:n 

tehdään yhteistyötä kylän yhdistysten välillä
osallistutaan aktiivisesti kylätoimintaan Kymenlaakson Kylät ry:n 
tehdään yhteistyötä kylän yhdistysten välillä

jäsenenä ja maaseudun kehittämistoimintaan paikallisen maaseudun 
osallistutaan aktiivisesti kylätoimintaan Kymenlaakson Kylät ry:n 
jäsenenä ja maaseudun kehittämistoimintaan paikallisen maaseudun 
osallistutaan aktiivisesti kylätoimintaan Kymenlaakson Kylät ry:n 

kehittämisyhdistyksen Sepra ry:n kautta; näissä mukana toimimalla saadaan 
jäsenenä ja maaseudun kehittämistoimintaan paikallisen maaseudun 
kehittämisyhdistyksen Sepra ry:n kautta; näissä mukana toimimalla saadaan 
jäsenenä ja maaseudun kehittämistoimintaan paikallisen maaseudun 

uusia esimerkkejä omaankin toimintaan
kehittämisyhdistyksen Sepra ry:n kautta; näissä mukana toimimalla saadaan 
uusia esimerkkejä omaankin toimintaan
kehittämisyhdistyksen Sepra ry:n kautta; näissä mukana toimimalla saadaan 

7. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys  

Kyläsuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain Virojoen kyläyhdistyksen 
syyskokouksessa
Kyläsuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain Virojoen kyläyhdistyksen 
syyskokouksessa
Kyläsuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain Virojoen kyläyhdistyksen 
syyskokouksessasyyskokouksessa. Virojoen kyläyhdistys huolehtii kyläsuunnitelman tarkistamisesta 
Kyläsuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain Virojoen kyläyhdistyksen 

. Virojoen kyläyhdistys huolehtii kyläsuunnitelman tarkistamisesta 
Kyläsuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain Virojoen kyläyhdistyksen 

ja päivittämisestä ennen kokousta, jolloin kyläkokouksessa voidaan esitellä 
syyskokouksessa
ja päivittämisestä ennen kokousta, jolloin kyläkokouksessa voidaan esitellä 
syyskokouksessa. Virojoen kyläyhdistys huolehtii kyläsuunnitelman tarkistamisesta 
ja päivittämisestä ennen kokousta, jolloin kyläkokouksessa voidaan esitellä 

. Virojoen kyläyhdistys huolehtii kyläsuunnitelman tarkistamisesta 

hallituksen tekemä kyläsuunnitelmaluonnos.
ja päivittämisestä ennen kokousta, jolloin kyläkokouksessa voidaan esitellä 
hallituksen tekemä kyläsuunnitelmaluonnos.
ja päivittämisestä ennen kokousta, jolloin kyläkokouksessa voidaan esitellä 

Virojoen kyläyhdistyksessä kyläsuunnitelman seuranta ja päivittäminen annetaan 
kyläsuunnitelmasihteerin
Virojoen kyläyhdistyksessä kyläsuunnitelman seuranta ja päivittäminen annetaan 
kyläsuunnitelmasihteerin
Virojoen kyläyhdistyksessä kyläsuunnitelman seuranta ja päivittäminen annetaan 
kyläsuunnitelmasihteerinkyläsuunnitelmasihteerin tehtäväksi, joka huolehtii käytännössä muutosten teosta 
Virojoen kyläyhdistyksessä kyläsuunnitelman seuranta ja päivittäminen annetaan 

 tehtäväksi, joka huolehtii käytännössä muutosten teosta 
Virojoen kyläyhdistyksessä kyläsuunnitelman seuranta ja päivittäminen annetaan 

voimassaolevaan kyläsuunnitelmaa. Kyläsuunnitelmasihteeri tekee muutoksia 
kyläsuunnitelmasihteerin
voimassaolevaan kyläsuunnitelmaa. Kyläsuunnitelmasihteeri tekee muutoksia 
kyläsuunnitelmasihteerin tehtäväksi, joka huolehtii käytännössä muutosten teosta 
voimassaolevaan kyläsuunnitelmaa. Kyläsuunnitelmasihteeri tekee muutoksia 

 tehtäväksi, joka huolehtii käytännössä muutosten teosta 

vuoden aikana sitä mukaan kuin tarve vaatii. Seurannassa voidaan asiat ryhmi-
voimassaolevaan kyläsuunnitelmaa. Kyläsuunnitelmasihteeri tekee muutoksia 
vuoden aikana sitä mukaan kuin tarve vaatii. Seurannassa voidaan asiat ryhmi-
voimassaolevaan kyläsuunnitelmaa. Kyläsuunnitelmasihteeri tekee muutoksia 

tellä toimenpiteittäin 
vuoden aikana sitä mukaan kuin tarve vaatii. Seurannassa voidaan asiat ryhmi-
tellä toimenpiteittäin 
vuoden aikana sitä mukaan kuin tarve vaatii. Seurannassa voidaan asiat ryhmi-

toteutuneisiin asioihin
vuoden aikana sitä mukaan kuin tarve vaatii. Seurannassa voidaan asiat ryhmi-

toteutuneisiin asioihin
vuoden aikana sitä mukaan kuin tarve vaatii. Seurannassa voidaan asiat ryhmi-

 ja kehitettäviin asioihin
vuoden aikana sitä mukaan kuin tarve vaatii. Seurannassa voidaan asiat ryhmi-

kehitettäviin asioihin
vuoden aikana sitä mukaan kuin tarve vaatii. Seurannassa voidaan asiat ryhmi-

.

Virojoen kyläyhdistys ohjaa eri toimenpiteet työryhmille ja vastuuhenkilöilletyöryhmille ja vastuuhenkilöille, 
jotka huolehtivat toimenpiteiden toteuttamisesta. Kyläsuunnitelmasihteeri kerää 
Virojoen kyläyhdistys ohjaa eri toimenpiteet 
jotka huolehtivat toimenpiteiden toteuttamisesta. Kyläsuunnitelmasihteeri kerää 
Virojoen kyläyhdistys ohjaa eri toimenpiteet työryhmille ja vastuuhenkilöille
jotka huolehtivat toimenpiteiden toteuttamisesta. Kyläsuunnitelmasihteeri kerää 

työryhmille ja vastuuhenkilöille

toimenpiteiden tilannetiedot työryhmiltä ja vastuuhenkilöiltä.
jotka huolehtivat toimenpiteiden toteuttamisesta. Kyläsuunnitelmasihteeri kerää 
toimenpiteiden tilannetiedot työryhmiltä ja vastuuhenkilöiltä.
jotka huolehtivat toimenpiteiden toteuttamisesta. Kyläsuunnitelmasihteeri kerää 

Kaikilla kyläläisilläKaikilla kyläläisillä on mahdollisuus olla mukana kylän kehittämisessä ja kylä-
suunnitelman toteuttamisessa ja päivittämisessä. Toimenpiteiden toteuttamisessa 
Kaikilla kyläläisillä
suunnitelman toteuttamisessa ja päivittämisessä. Toimenpiteiden toteuttamisessa 
Kaikilla kyläläisillä on mahdollisuus olla mukana kylän kehittämisessä ja kylä-
suunnitelman toteuttamisessa ja päivittämisessä. Toimenpiteiden toteuttamisessa 

 on mahdollisuus olla mukana kylän kehittämisessä ja kylä-

tarvitaan kyläläisten ideoita ja talkootyötä. Työryhminä ja vastuuhenkilöinä voi-
suunnitelman toteuttamisessa ja päivittämisessä. Toimenpiteiden toteuttamisessa 
tarvitaan kyläläisten ideoita ja talkootyötä. Työryhminä ja vastuuhenkilöinä voi-
suunnitelman toteuttamisessa ja päivittämisessä. Toimenpiteiden toteuttamisessa 

vat toimia kaikki kyläläiset riippumatta siitä kuuluvatko he kyläyhdistyksen halli-
tarvitaan kyläläisten ideoita ja talkootyötä. Työryhminä ja vastuuhenkilöinä voi-
vat toimia kaikki kyläläiset riippumatta siitä kuuluvatko he kyläyhdistyksen halli-
tarvitaan kyläläisten ideoita ja talkootyötä. Työryhminä ja vastuuhenkilöinä voi-

tukseen. Myös kylän 
vat toimia kaikki kyläläiset riippumatta siitä kuuluvatko he kyläyhdistyksen halli-
tukseen. Myös kylän 
vat toimia kaikki kyläläiset riippumatta siitä kuuluvatko he kyläyhdistyksen halli-

eri yhdistykset ja seurat
vat toimia kaikki kyläläiset riippumatta siitä kuuluvatko he kyläyhdistyksen halli-

eri yhdistykset ja seurat
vat toimia kaikki kyläläiset riippumatta siitä kuuluvatko he kyläyhdistyksen halli-

eri yhdistykset ja seurat ovat toimenpiteiden kehittelijöitä ja 
vat toimia kaikki kyläläiset riippumatta siitä kuuluvatko he kyläyhdistyksen halli-

 ovat toimenpiteiden kehittelijöitä ja 
vat toimia kaikki kyläläiset riippumatta siitä kuuluvatko he kyläyhdistyksen halli-

eri yhdistykset ja seurat ovat toimenpiteiden kehittelijöitä ja eri yhdistykset ja seurat
vat toimia kaikki kyläläiset riippumatta siitä kuuluvatko he kyläyhdistyksen halli-

eri yhdistykset ja seurat
vat toimia kaikki kyläläiset riippumatta siitä kuuluvatko he kyläyhdistyksen halli-

 ovat toimenpiteiden kehittelijöitä ja 
vat toimia kaikki kyläläiset riippumatta siitä kuuluvatko he kyläyhdistyksen halli-

eri yhdistykset ja seurat
vat toimia kaikki kyläläiset riippumatta siitä kuuluvatko he kyläyhdistyksen halli-

toteuttajia.

Virojoen kyläyhdistys tekee vuosittaisen toimintasuunnitelman, johon otetaan 
kyläsuunnitelmasta niitä kehitettäviä asioita, joita vuoden aikana aiotaan to-
Virojoen kyläyhdistys tekee vuosittaisen 
kyläsuunnitelmasta niitä kehitettäviä asioita, joita vuoden aikana aiotaan to-
Virojoen kyläyhdistys tekee vuosittaisen , johon otetaan 
kyläsuunnitelmasta niitä kehitettäviä asioita, joita vuoden aikana aiotaan to-

, johon otetaan 

teuttaa. Toimintasuunnitelman valmistelutyöt voidaan tehdä eri työryhmissä ja 
kyläsuunnitelmasta niitä kehitettäviä asioita, joita vuoden aikana aiotaan to-
teuttaa. Toimintasuunnitelman valmistelutyöt voidaan tehdä eri työryhmissä ja 
kyläsuunnitelmasta niitä kehitettäviä asioita, joita vuoden aikana aiotaan to-

samalla ne arvioivat toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja yhteistyökumppanit. 
teuttaa. Toimintasuunnitelman valmistelutyöt voidaan tehdä eri työryhmissä ja 
samalla ne arvioivat toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja yhteistyökumppanit. 
teuttaa. Toimintasuunnitelman valmistelutyöt voidaan tehdä eri työryhmissä ja 

Työryhmien ehdotusten perusteella ”kyläyhdistyksen johtokunnan/hallituksen” 
samalla ne arvioivat toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja yhteistyökumppanit. 
Työryhmien ehdotusten perusteella ”kyläyhdistyksen johtokunnan/hallituksen” 
samalla ne arvioivat toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja yhteistyökumppanit. 

kokouksessa laaditaan koko kylän toimintasuunnitelma. Isommista asioista teh-
Työryhmien ehdotusten perusteella ”kyläyhdistyksen johtokunnan/hallituksen” 
kokouksessa laaditaan koko kylän toimintasuunnitelma. Isommista asioista teh-
Työryhmien ehdotusten perusteella ”kyläyhdistyksen johtokunnan/hallituksen” 

dään hankesuunnitelmia ja haetaan hankerahoitusta toteuttamiseen joko kylän 
kokouksessa laaditaan koko kylän toimintasuunnitelma. Isommista asioista teh-
dään hankesuunnitelmia ja haetaan hankerahoitusta toteuttamiseen joko kylän 
kokouksessa laaditaan koko kylän toimintasuunnitelma. Isommista asioista teh-

omana hankkeena tai yhdessä muiden kylien kanssa. Toimintasuunnitelma yh-
dään hankesuunnitelmia ja haetaan hankerahoitusta toteuttamiseen joko kylän 
omana hankkeena tai yhdessä muiden kylien kanssa. Toimintasuunnitelma yh-
dään hankesuunnitelmia ja haetaan hankerahoitusta toteuttamiseen joko kylän 

dessä päivitetyn kyläsuunnitelman kanssa käsitellään Virojoen kyläyhdistyksen 
omana hankkeena tai yhdessä muiden kylien kanssa. Toimintasuunnitelma yh-
dessä päivitetyn kyläsuunnitelman kanssa käsitellään Virojoen kyläyhdistyksen 
omana hankkeena tai yhdessä muiden kylien kanssa. Toimintasuunnitelma yh-

vuosittaisessa syyskokouksessa.
dessä päivitetyn kyläsuunnitelman kanssa käsitellään Virojoen kyläyhdistyksen 
vuosittaisessa syyskokouksessa.
dessä päivitetyn kyläsuunnitelman kanssa käsitellään Virojoen kyläyhdistyksen 

Päivitetty kyläsuunnitelma tai sen tiivistelmä jaetaan joka talouteen tai pide-
tään esillä pysyvästi Virolahden kirjastossa kyläkokouksen jälkeen. 
Päivitetty kyläsuunnitelma tai sen tiivistelmä jaetaan joka talouteen tai pide-
tään esillä pysyvästi Virolahden kirjastossa kyläkokouksen jälkeen. 
Päivitetty kyläsuunnitelma tai sen tiivistelmä jaetaan joka talouteen tai pide-

Kunnan 
kyläyhteyshenkilölle
tään esillä pysyvästi Virolahden kirjastossa kyläkokouksen jälkeen. 
kyläyhteyshenkilölle
tään esillä pysyvästi Virolahden kirjastossa kyläkokouksen jälkeen. 
kyläyhteyshenkilöllekyläyhteyshenkilölle toimitetaan vuosittain päivitetty kyläsuunnitelma syyskokouk-
tään esillä pysyvästi Virolahden kirjastossa kyläkokouksen jälkeen. 

 toimitetaan vuosittain päivitetty kyläsuunnitelma syyskokouk-
tään esillä pysyvästi Virolahden kirjastossa kyläkokouksen jälkeen. 

sen jälkeen. 
kyläyhteyshenkilölle
sen jälkeen. 
kyläyhteyshenkilölle

Ensimmäinen päivitysajankohta

Kyläsuunnitelma päivitetään ensimmäisen kerran syyskokouksessa 2006.
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8. Yhteystiedot  8. Yhteystiedot  8. Yhteystiedot

Kyläsuunnittelusta vastaavan Virojoen kyläyhdistyksen toimihenkilöiden yhteys-
tiedot:
Kyläsuunnittelusta vastaavan Virojoen kyläyhdistyksen toimihenkilöiden yhteys-
tiedot:
Kyläsuunnittelusta vastaavan Virojoen kyläyhdistyksen toimihenkilöiden yhteys-

puheenjohtaja: Risto Uusitalo, gsm 040 549 4141,
risto.uusitalo@kymp.net
Risto Uusitalo, gsm 040 549 4141,
risto.uusitalo@kymp.net
Risto Uusitalo, gsm 040 549 4141,

varapuheenjohtaja: Antti Rokka, gsm 0400 553 118
sihteeri: Kaarlo Hepoharju, gsm 045 131 6410, 

kaarlo.hepoharju@pp.inet.fi 
Kaarlo Hepoharju, gsm 045 131 6410, 
kaarlo.hepoharju@pp.inet.fi 
Kaarlo Hepoharju, gsm 045 131 6410, 

kyläsuunnitelmavastaava Marja-Leena Ahopelto
hallituksen muut jäsenet Osmo Havuaho

Johanna Koskela
Risto Rahkonen

varajäsenet Lea Kalajoki
Pia Koukila
Lea Kalajoki
Pia Koukila
Lea Kalajoki

Timo Koukila
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LIITY VIROJOEN 
KYLÄYHDISTYKSEN JÄSENEKSI!

Kyläyhdistys kutsuu kaikkia aktiivisia kylän kehittämisestä kiinnostuneita 
kyläläisiä mukaan yhdistystoimintaan. 

Kyläyhdistys kutsuu kaikkia aktiivisia kylän kehittämisestä kiinnostuneita 
kyläläisiä mukaan yhdistystoimintaan. 

Kyläyhdistys kutsuu kaikkia aktiivisia kylän kehittämisestä kiinnostuneita 

Ota yhteyttä kyläyhdistyksen sihteeriin Kaarlo Hepoharjuun 
(045 131 6410, kaarlo.hepoharju@pp.inet.fi ), joka kirjaa yhteystietosi 

Ota yhteyttä kyläyhdistyksen sihteeriin Kaarlo Hepoharjuun 
(045 131 6410, kaarlo.hepoharju@pp.inet.fi ), joka kirjaa yhteystietosi 

Ota yhteyttä kyläyhdistyksen sihteeriin Kaarlo Hepoharjuun 

jäsenrekisteriin ja toimittaa sinulle jäsenmaksulomakkeen. 
(045 131 6410, kaarlo.hepoharju@pp.inet.fi ), joka kirjaa yhteystietosi 

jäsenrekisteriin ja toimittaa sinulle jäsenmaksulomakkeen. 
(045 131 6410, kaarlo.hepoharju@pp.inet.fi ), joka kirjaa yhteystietosi 

Liittyminen kyläyhdistyksen jäseneksi onnistuu myös yksinkertaisesti 
maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille 552308-212968. 

Liittyminen kyläyhdistyksen jäseneksi onnistuu myös yksinkertaisesti 
maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille 552308-212968. 

Liittyminen kyläyhdistyksen jäseneksi onnistuu myös yksinkertaisesti 

Kyläyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2006 on 10 euroa.
maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille 552308-212968. 

Kyläyhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2006 on 10 euroa.
maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille 552308-212968. 

Kyläyhdistys talkoili syksyllä 2005 kylämaiseman parantamiseksi 
Tiilikkalassa. Toivottuja talkoita on luvassa lisää jatkossakin. 

Kyläyhdistys talkoili syksyllä 2005 kylämaiseman parantamiseksi 
Tiilikkalassa. Toivottuja talkoita on luvassa lisää jatkossakin. 

Kyläyhdistys talkoili syksyllä 2005 kylämaiseman parantamiseksi 

Tervetuloa mukaan!
Tiilikkalassa. Toivottuja talkoita on luvassa lisää jatkossakin. 

Tervetuloa mukaan!
Tiilikkalassa. Toivottuja talkoita on luvassa lisää jatkossakin. 
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