Kylältä kylille, Kylähullun tapaan Kaakkois-Suomessa -hanke 1.2.2020 – 31.10.2022
Uutta nostetta Kaakkois-Suomalaisiin kyliin
Elokuussa 2019 Valtakunnan viralliseksi XV Kylähulluksi julistettiin eteläkarjalalaiset juuret omaava, mutta
hulluuttansa Kymenlaaksossa syventänyt Jukka Naukkarinen Kouvolan Ummeljoen kylältä.
Hän on päättänyt hullunrohkeudellaan tavoittaa 100 kaakkoissuomalaista kyläkuntaa tai asukastahoa ja
sehän onnistuu Kaakkois-Suomen Ely -keskuksen rahoittaman hankeen turvin.
Tässä vaiheessa tarjoamme lennokkaita ajatuksia ja tajuntaa laajentavia pohdintoja virtuaalisin keinoin
videoklippien välityksellä, jotka löydät lähipäivinä Kymenlaakson Kylien kotisivulta, facebookista tai
Kaikumedian sivustolta https://www.kaikumedia.fi/
Valtakunnan virallinen XV Kylähullu haastaa kyläsi yhteistyöhön seuraavasti:
1. Aloita kylässäsi teko, jonka toteuduttua voitte antaa kylällenne numeroa paremman arvosanan.
Ilmoita kylätekosi Kymenlaakson Kylille: leena.borg(at)kymenlaaksonkylat.fi
2. Tuo julki kyläsi ylpeydenaiheita kuvaamalla kylästäsi esittelyvideo, joka julkaistaan Avoimet Kylät päivänä sosiaalisessa mediassa. Ohjeita tulossa tuota pikaa, pysykää kuulolla
3. Kuvaa kyläsi kauniit luontokohteet. Lähetä kuvat luontokohteista Kymenlaakson Kylille koottavaksi
virtuaaliseksi nähtävyyskierrokseksi Kaakkois-Suomesta. leena.borg(at)kymenlaaksonkylat.fi
Lähimatkailun suosio tulee kasvamaan, joten kartoitetaan paikallisia mahdollisuuksia tulevaisuuden
varalle.
Jokaisen kolmen kohdan suoritukseen saat ohjeita, kannustusta ja vinkkejä soittamalla tai lähettämällä
sähköpostia Leenalle tai Jukalle. Innoissamme odotamme yhteydenottojanne.
Kylältä kylille, Kylähullun tapaan Kaakkois-Suomessa -hankkeessa työskentelevät osa-aikaisina työntekijöinä
Valtakunnan virallinen XV Kylähullu Jukka Naukkarinen sekä projektipäällikkö Leena Borg.
•

Hankkeen tarkoituksena on hakea uutta virtaa ja näkemystä Kaakkois-Suomen kyliin.

•

Kyliä innostetaan toiminaan luovalla tavalla ja näkemään oman ympäristönsä ja toimintansa arvon
mm. toisilta kyliltä saatujen esimerkkien avulla.

•

Jokaisessa Kylähullun kohtaamisessa, joko virtuaalisesti tai livenä, aloitetaan vähintään yksi teko, joka
on mitattavissa.

Hankkeen aikana esiin nousseita hyviä käytäntöjä, onnistumisen hetkiä, tarinoita ja talkoorutistuksia
markkinoidaan valtakunnallisesti Kaakkois-Suomalaisina kyläonnistumisina median ja somen välityksellä.
Tässä muutama esimerkki Kaikumedian sivuilta:
https://www.youtube.com/watch?v=E4mA_CsxgJ8&feature=youtu.be Kesätyöinfo Villikkalan kylästä
https://www.youtube.com/watch?v=KAS82fN6vjk Mikä kylässä viehättää?
https://www.kaikumedia.fi/2018/01/kuukauden-kyla-tammikuu-2018-jaalan-hartolan-kyla/ Kyläesittely
https://www.kaikumedia.fi/2018/02/ummeljoen-turvallisuuspaiva-ilonan-ja-pinjan-matkassa/ Tapahtuma

Mitä kätkeytyy Valtakunnan virallinen Kylähullu -tittelin taakse?
Tässä kevyt raapaisu aheesta:
Ote julkaisusta Opas uudelle Kylähullulle:
” Vuodesta 1991 on julkisessa haussa valittu Suomessa Virallinen Valtakunnan Kylähullu.
Kylähulluksi valinnan kriteerinä on ennakkoluulottomuus, vahva tahtotila ja itsensä peliin
laittaminen, minkä avulla on saanut merkittävää ja konkreettista jälkeä. Valintaperusteisiin
vaikuttaa myös luova, tuloksellinen ja kaukokatseinen kylätoimintatyö. Kylähullu on oman
kylänsä, kuntansa, maakuntansa ja koko maaseudun pr-henkilö. Valtakunnan Kylähullu
arvonimi on elinikäinen.”

KYLÄHULLUN HUONEENTAULU
1.
2.
3.
4.

Luovuus ja kylähulluus, mikä ihana yhtälö.
Jos voima ei virtaa, Kylähullu ottaa tulpan pois.
Mitä enemmän Kylähullulla on pulmia, sitä enemmän hän on elossa.
Koska itse ongelmaa tärkeämpi on se miten siihen suhtaudutaan, siksipä Kylä-hullu
suhtautuu siihen positiivisesti.
5. Kylähullu on erikoistunut sellaisten asioitten tekijäksi, joita muut eivät pysty tekemään.
6. Kylähullu on heittänyt sanan mahdoton roskakoriin.
7. Kylähullu tietää, että maailmassa tahdonvoimaa, älyä ja uskoa riittää, siksi kaikki on
mahdollista.
8. Kylähullu miettii pulmaa, katselee ympärilleen ja näkee vaatetettuja mahdollisuuksia.
9. Useimmat Kylähullun huolet johtuvat siitä, että hän ei pysty pysymään paikoillaan.
10. Kylähullu on loputon mahdollisuus ja viittaa hän kantaa loputtomasti,
loppuun asti.
Valtakunnan virallinen X Kylähullu Seppo Lehtinen Vuolenkoskelta lähettää seuraavat terveiset
kylille: ”Hyvä kylän yhteishenki on kuin piika ja renki. Ne paljon yhdessä viihtyy ja kylän kehistysinto
sen kun kiihtyy”
Ummeljokelaisin terveisin: ”Ei urakalla, vaan porukalla”
Kouvolassa 8.4.2020
Valtakunnan virallinen XV Kylähullu Jukka ja hanketyyppi Leena

