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VARSINAINEN TOIMINTA 

Kymenlaakson Kylät ry on vuodesta 1998 asti toiminut kymenlaaksolaisten kylien 

maakunnallisena järjestönä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on olla maakunnan 

alueella kylien sekä kylä- ja asukastoiminnan yhteisten etujen valvoja ja kehittäjä. 

Kymenlaakson Kylät ry edistää ja tukee kylätoimintaa järjestämällä koulutusta, 

neuvontaa ja erilaisia tapahtumia niistä kiinnostuneille. Toiminnan järjestämiseksi 

yhdistys saa kylätoiminnan valtionapua, jonka lisäksi toimintaa ylläpidetään 

hankerahalla. Yhdistyksen pääresurssit kohdentuvat aina kulloinkin meneillään 

olevien hankkeiden mukaisiin toimenpiteisiin.  

Vuoden 2016 kylätoiminnan valtionapu maakuntaa kohden oli 29 565 €. Valtionapu 

mahdollisti perustoiminnan ylläpitämisen ja osa-aikaisen työntekijän 20 % 

työpanoksen. Vuoden aikana oltiin mukana järjestämässä perinteistä 

Maaseutufoorumia Kouvolassa, koordinoitiin Avoimet Kylät –teema päivää, 

osallistuttiin kesäkaudella noin 10 eri tapahtumaan, järjestettiin energianeuvontaa 

yhdessä Kymenlaakson energianeuvonnan kanssa sekä kierrettiin 8 kylää Kohti 

avoimia kyliä -kiertueella. Keväällä valittiin perinteiseen tapaan vuoden 

maakunnallinen kylä, kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija. 

 

Keväällä starttasi kaksi hanketta; Kylähelppi -työllistämishanke, jota rahoittaa 

Kaakkois-Suomen TE-toimisto sekä Nuorten Kyvyt käyttöön -hanke, jota rahoittaa 

Ray. Molempiin hankkeisiin palkattiin kokoaikaiset työntekijät keväällä 2016. 

Jäsenet 

Yhdistyksen jäseninä oli toimintavuonna 79 kyläyhdistystä ja 49 henkilöjäsentä. 

Kyläyhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2016 30 euroa ja henkilöjäsenmaksu 10 

euroa. Kannattajajäseninä ovat olleet Kouvolan, Haminan, Pyhtään, Iitin, Miehikkälän 

ja Virolahden kunnat. Kuntien kannatusjäsenmaksu on porrastettu asukasluvun 

mukaan siten, että alle 10 000 asukkaan kunta maksaa 100 euroa (Miehikkälä, 

Virolahti, Iitti ja Pyhtää), alle 50 000 asukkaan kunta 200 euroa (Hamina) ja yli 

50 000 asukkaan kunta 400 euroa (Kouvola). 
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Yleiset kokoukset 

Vuosikokous pidettiin 21.4.2016 Suur-Miehikkälän seurantalolla ja syyskokous 

17.11.2016 Maakansan seurantalolla Iitissä. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset 

asiat. Kokouksiin osallistui 26 henkilöä. 

Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä, joilla jokaisella on 

henkilökohtainen varajäsen. Hallituksessa on edustus molemmista toimintaryhmistä. 

Sihteerinä toimi Elina Seppänen. Muutoin hallitusjäsenten valinnassa on pyritty 

alueelliseen kattavuuteen. Kokouksiin on hallitusjäsenten lisäksi osallistunut tarvittaessa 

yhdistyksen hanketyöntekijät. Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. 

Hallitus vuonna 2016   

Varsinainen jäsen Varajäsen 

Sami Porkka, Kouvola, pj   

Tuomo Uutela, Hamina, vpj. Heli Varjakoski, Virolahti 

Jarmo Tähtinen, Iitti Jouko Yläjääski, Hamina 

Keijo Kouvonen, Kouvola Tuomo Frosti, Kouvola 

Leena Borg, Kouvola Mia Ylä-Outinen, Kouvola 

Marja Sorvo, Leader Sepra Heidi Hansén, Leader Sepra 

Susanna Arola, 
Leader Pohjois-Kymen Kasvu 

Topi Seppälä, 
Leader Pohjois-Kymen Kasvu 

Tarja Paavola, Pyhtää Timo Riihelä, Miehikkälä 

 

Henkilöstö 

Vuonna 2016 yhdistyksessä työskenteli yksi vakituinen kokoaikainen toimihenkilö, 

jonka työaika jyvitettiin 20% valtionavulle ja 80% Kylähelppi -hankkeelle. Kylähelppi 

-hankkeeseen palkattiin työvalmentaja 11.4.2016 100% työajalla. Nuorten kyvyt 

käyttöön -hankkeessa työskenteli projektityöntekijä 100% työajalla 11.5.-17.6.2016, 

jonka jälkeen työhön valittiin uusi henkilö 29.6.2016 alkaen. Yhdistyksessä 

työskenteli palkaton harjoittelija elokuusta joulukuulle. 
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Kymenlaakson Kylät ry:n edustus muissa organisaatioissa 

 

Leader Pohjois-Kymen Kasvun yleisissä kokouksissa varsinaisena edustajana toimi 

Jarmo Tähtinen ja varalla Leena Borg. Leader Sepran yleisissä kokouksissa 

varsinaisena edustajana toimi Sami Porkka ja varalla Tuomo Uutela. 

Suomen Kylätoiminta ry:n kevätkokoukseen 29.4. ja syyskokoukseen 25.11.2016 

osallistui varaedustaja Keijo Kouvonen. 

Suomen kylätoiminta ry:n järjestämä Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 

pidettiin Tampereella 18.-19.5. ja 15.-16.12.2016.  Keväällä neuvottelupäiville 

osallistuivat työntekijät Elina Seppänen ja Tanja Mynttinen. Syksyn neuvottelupäiville 

osallistui lisäksi puheenjohtaja Sami Porkka. 

Kyläasiamiesten neuvottelupäiville Rovaniemen Meltauksessa 14.-15.6. osallistui 

Elina Seppänen. Kymenlaakson Kylät ry:n edustaja 

Kouvolan kylien neuvottelukunnassa on ollut Mia Ylä-Outinen. Lisäksi hallituksen 

jäsenet Leena Borg, Keijo Kouvonen ja Sami Porkka ovat toimineet oman kylänsä 

edustajina ja samalla KyKyn varaedustajina. Sami Porkka toimii myös 

neuvottelukunnan työvaliokunnassa. 

Jouko Yläjääski on edustanut yhdistystä Haminan kaupunginjohtajan 

aamukahvitilaisuuksissa, johon on muutaman kerran osallistunut myös työntekijät 

Seppänen, Mynttinen ja Pesonen. 

Työntekijät ovat osallistuneet pyydettäessä Iitin kyläasiain neuvottelukunnan 

kokouksiin. 

Puheenjohtaja Sami Porkka on osallistunut Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 

maaseutujaoston kokouksiin. 

Syksyllä nimettiin maakuntaliiton pyynnöstä Demokratia- ja 

asukasosallisuusvalmisteluryhmään KyKyn edustajaksi Sami Porkka ja varalle Timo 

Riihelä. 

Vapepan maakuntatoimikunnassa Kykyn edustajana on ollut Heli Varjakoski. 

Hallitukselle ei ole maksettu palkkioita, ainoastaan matkakorvauksia. 

Tiedotus 

Kylille lähetettiin vuoden aikana kirjepostina kolme kyläkirjettä, joiden levikki oli 

noin 150 kpl/kyläkirje. Tämän lisäksi painoksia oli jaossa tilaisuuksissa ja 

tapahtumissa. Sähköistä kyläkirjettä ja sähköpostitiedotteita on lähetetty laajasti 

kaikkiin käytössä oleviin osoitteisiin aina kun tiedotettavaa on ilmennyt. Tärkeitä 
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tiedotuskanavia ovat yhdistyksen verkkosivut sekä Facebook, joissa voidaan välittää 

tietoa reaaliajassa. Yhdistyksen verkkosivut ovat osoitteessa 

www.kymenlaaksonkylat.fi, kun taas www.kymenkylat.fi on Kyläportaali-hankkeessa 

luotu sivustokokonaisuus. Sivusto on jäänyt hieman vähemmälle käytölle, mutta 

sisältää kuitenkin tärkeän tapahtumakalenterin sekä toimii reittinä kylien omille 

kotisivuille. Tieto on kulkenut myös yhteistyökumppaneiden välityksellä. Lehtijuttuja 

tehtiin vuoden aikana noin 15 kpl, joista suurin osa käsitteli yhdistyksen 

hanketoimintaa. 

 

Tilaisuudet, tapahtumat ja koulutukset  

 

Kymenlaakson 10. Maaseutufoorumi järjestettiin yhteistyöverkoston kanssa 5.4.2016 

Kuusankoskitalolla Kouvolassa teemalla Ruuan monet ulottuvuudet. Osallistujia oli 

noin 50 henkilöä. 

 

Avoimet Kylät -päivää vietettiin la 11.6.2016. Mukana oli noin 20 tapahtumaa ympäri 

Kymenlaakson. 

 

Syksyllä järjestettiin kolme Energiatehokkuuden kyläiltaa Klamilassa, Tirvalla ja 

Hartolassa. Tilaisuuksissa oli asiantuntijana Kymenlaakson energianeuvonnan Tommi 

Tuomi sekä Pientalorakentamisen kehittämiskeskuksen edustaja. 

 

Marraskuussa järjestettiin Kohti avoimia kyliä -kiertue, jolloin 

yhteistyökumppaneiden kanssa kierrettiin 8 kylällä kertomassa mm. Kylähelppi-

hankkeesta ja Avoimet kylät -teemapäivästä. Kiertueella oli mukana Leader-ryhmät, 

Socom sekä Kymenlaakson energianeuvonta. 

 

Marraskuun 19.päivä oli tarkoitus järjestää Kymenlaakson Kyläpäällikkökoulutus 

Vehkalinnassa, mutta vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi koulutus päätettiin siirtää 

keväälle 2017. 

 

Muita tapahtumia, joissa Kymenlaakson Kylät ry oli joko järjestäjätahona tai 

esittelemässä toimintaansa: 

- Kymenlaakson Maaseutumarkkinat Haminan Raatihuoneentorilla 21.5.2016 

- Avoimet Kylät -päivä, Oravalan perinnerakentamispäivä 11.6.2016 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
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- Sippolan kylätori 1.7.2016 

- Suur-Miehikkälän Pikkukylien pikkumarkkinat 2.7.2016 

- Pyhällön kesätori 16.7.2016 

- Viranomaiset Manskilla 10.8.2016 (osapäivä) 

- Ummeljoen lentokenttätapahtuma 11.8.2016 

- Maaseutu-festivaalit Kouvolan raviradalla 13.-14.8.2016 

- Pestoo-markkinat Elimäellä 3.9.2016 

- Uusien alkujen festivaalit –tapahtuma Haminassa 6.9.2016 

- Elimäen Lähiruokamessut 10. – 11.9.2016 

- Silakkamarkkinat Klamilassa 25.9.2016 

 

Näiden lisäksi vierailtiin muutamilla markkinoilla jakamassa tiedotteita, mm. 

Tallinmäki-markkinat, Elonkorjuumarkkinat Klamilassa, Wanhat wehkeet -tapahtuma 

Maakansassa ja Syysmarkkinat Haminassa. 

 

Henkilöstö kouluttautui osallistumalla Kymenlaakson kesäyliopiston järjestämiin 

viestintä- ja järjestöosaajakoulutuksiin sekä Suomen Pelastusalanliiton 

Kyläturvallisuuskoulutukseen Mikkelissä. 

 

Vuoden kylä, kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija 

 

Valintatoimikunta koostui Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvun 

ja Leader Sepran edustajista. Valintatoimikunta teki esityksen edellä mainittujen 

tahojen hallituksille, jonka jälkeen esitys meni maakuntahallituksen vahvistettavaksi. 

Kymenlaakson vuoden kyläksi valittiin Klamila Virolahdelta, maaseututoimijaksi 

Tuula Mikkola Jaalasta ja kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Jukka Naukkarinen 

Ummeljoelta. Kymenlaakson Liitto palkitsi kylän 1000 euron rahapalkinnolla.  

Kymenlaaksossa ei vuonna 2016 valittu kylämyönteistä kuntaa. Ehdotuksia ei tullut 

kunnilta, yhdistyksiltä eikä yksittäisiltä henkilöiltä eikä valintatoimikunta täten tehnyt 

ehdotusta. 

 

Huomionosoitukset 

 

Vuoden maakunnallinen kylä Klamila palkittiin Klamilan kyläjuhlassa 6.5.2016. 

Palkitsemistilaisuudessa oli mukana Sami Porkka ja Tuomo Uutela. Maakuntaliitto 
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palkitsi kylän 1000 euron rahapalkinnolla, kun taas KyKy kukitti ja ojensi Vuoden 

maakunnallinen kylä -taulun. Kylätoiminnan hopeinen ansiomerkki myönnettiin 

kylätoiminnan tiennäyttäjä Jukka Naukkariselle Myllykosken vesistökeskuksen 

tapahtumassa 7.6., ja kultainen ansiomerkki maaseututoimija Tuula Mikkolalle 

Hartolan PVY:n kesäteatterin yhteydessä 19.6.2016. 

 

Yhteistyö 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat leader Pohjois-Kymen Kasvu ja Sepra, joilla 

molemmilla on edustus KyKyn hallituksessa, Suomen Kylätoiminta ry, 

Kymenlaakson kunnat ja kaupungit, Socom, Kymenlaakson energianeuvonta sekä 

lukuisat muut maakunnan kehittämisjärjestöt, joiden kanssa yhteistyö perustuu 

yhteisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Yhteistyössä Etelä-Karjalan Kylät 

ry:n kanssa on toteutettu ja suunniteltu uusia hankkeita. Vuonna 2016 alkaneen 

hanketoiminnan myötä yhteistyötä on tehty myös muun muassa Kouvola Innovation 

Oy:n ja Ksaon hankkeiden kanssa. 

HANKETOIMINTA 

Kylähelppi -hanke alkoi 1.2.2016 ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen TE-toimisto. 

Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö 80 % työajalla sekä 11.4.2016 palkattu 

työvalmentaja 100 % työajalla. Vuoden aikana hankkeessa autettiin 9 kylää 

työllistämään kyläavustaja vuoden työsuhteeseen. Mukaan lähtivät, Huhdasjärvi, 

Takamaa, Pyhtää, Siikava, Sippola, Vuohijärvi, Ummeljoki, Perheniemi ja Kääpälä. 

Projektipäällikkö vastasi yhdistysten työnantajavalmiuksista sekä palkanmaksusta ja 

muusta paperityöstä, kun taas työvalmentajan vastuulla oli työllistettyjen polutus. 

Mukaan lähteneiltä yhdistyksiltä laskutettiin 10€:n kuukausittainen palvelumaksu, 

mikäli hanke hoitaa yhdistyksen maksuliikenteen. Hankkeesta tiedotettiin monissa eri 

tilaisuuksissa, tapahtumissa ja kokouksissa vuoden mittaan. Toiminnan kannalta 

välttämättömät palkkatukirahat loppuivat syyskuun alussa, jonka jälkeen uusia 

yhdistyksiä ei enää otettu hankkeeseen mukaan. Hanke jatkuu ainakin vuoden 2017 

kesälle asti. 

Nuorten Kyvyt käyttöön -hanke on yhdessä Etelä-Karjalan Kylät ry:n sekä Lemin ja 

Vuoksen 4H-yhdistysten kanssa toteutettava hanke, jossa neljä nuorta palkattiin töihin 

yhdistyksen perustyötehtäviin. Kymenlaakson Kylät ry palkkasi 11.5. työntekijän, 
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jonka työsuhde kuitenkin päättyi koeaikapurkuun 17.6. Uusi projektityöntekijä aloitti 

työt 29.6.2016. Yhdistyksen perustyötehtävien lisäksi projektityöntekijän 

vastikkeetonta työpanosta on tarjottu jäsenyhdistyksille. Kymenlaakson osalta 

projektityöntekijä on työskennellyt Valkealan museoyhdistyksessä, Valkealan 

kyläyhdistyksessä ja Mämmälän kotiseutuyhdistyksessä. 

Hanketoiminta oli esillä kaikissa tilaisuuksissa, jotka on esiteltynä 

toimintakertomuksen kohdassa ”Tilaisuudet, tapahtumat ja koulutus”. Hankkeiden 

myötä yhteistyötä on tehty tiiviimmin alueen monien muiden työllistämishankkeiden 

sekä TE-toimiston kanssa.  

3. TALOUS 

Kylätoiminnan valtionapu ja jäsenmaksutuotot mahdollistivat perustoiminnan 

jatkumisen ja työntekijän työpanoksen 20% työajalla. Kouvolan kaupunki myönsi 

Kymenlaakson Kylät ry:lle kylätoimintatyön avustuksen ja aktiivisuuslisän 450 euroa. 

Avustus on käytetty Kouvolan alueen kylille kohdistuvaan tiedotustoimintaan. Tämän 

lisäksi pienen osuuden yhdistyksen tuotoista muodosti kesätapahtumissa järjestetyt 

arpajaiset ja kyläkirjamyynti. Muutoin toimintaa on toteutettu hankerahan turvin ja 

hankepäätöksen mukaisiin toimenpiteisiin. 

TALOUS 2016 - MENOT

Talousarvio Toteuma

Valtionapu 29,565.00 27,320.64

Muu toiminta 5,245.00 216.40

Kylähelppi -hanke 80,000.00 68,869.76

Nuorten Kyvyt käyttöön -hanke 45,950.00 15,105.07

Hanke 3 70,000.00 0.00

Yht. 230,760.00 111,511.87  

 

Valtionapu jäi ylijäämäiseksi 2244,36 €, ja on käytettävissä seuraavan kahden vuoden 

aikana. Nuorten Kyvyt käyttöön -hanke sai haettua pienemmän rahoituksen, yhteensä 

23357,75€, joka tulee käytetyksi ajalla 11.5.2016.-10.5.2017 projektityöntekijän 

palkkauskustannuksiin. Suunniteltu leader-koulutushanke (hanke 3) ei toteutunut. 

 

Tilinpäätösasiakirjat ovat toimintakertomuksen liitteenä. Tilikauden alijäämän selittää 

Kylähelppi -hankkeen jälkikäteen tilitettävät maksuerät (saamatta tuki loka-
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joulukuulta). Vuoden 2016 jäsenmaksutuotoilla katetaan Kylähelppi -hankkeen 

omarahoitusosuus 2 729,97 €. 

 

 

 

 

Hyväksytty hallituskokouksessa 16.3.2017 

 

Haminassa 16.3.2017 

 

______________________________ ____________________________________ 

Sami Porkka, puheenjohtaja Elina Seppänen, sihteeri 

 

 

Vahvistettu Kymenlaakson Kylät ry:n vuosikokouksessa 26.4.2017 

 

Haminassa 26.4.2017 

 

 

______________________________ ____________________________________ 


