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Kymenlaakson Kylät ry
Kymenlaakson Kylät ry on vuodesta 1998 asti toiminut kymenlaaksolaisten kylien
maakunnallisena kattojärjestönä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on olla maakunnan
alueella kylien sekä kylä- ja asukastoiminnan yhteisten etujen valvoja ja kehittäjä.
Toimintaa ohjaa vuosittainen toimintasuunnitelma sekä maakunnallinen kylien
kehittämisohjelma 2014-2020. Toiminnan toteuttamiseen yhdistys saa kylätoiminnan
valtionapua, minkä lisäksi toimintaa ylläpidetään hankerahalla sekä pienimuotoisella
varainhankinnalla.
Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen koronatilanteen vuoksi. Alkuvuodesta suunnitellut
koulutukset ja kesän tapahtumat jouduttiin perumaan ja/tai tapahtumia siirtämään verkkoon.
Hieman normaalista poikkeavan vuodesta teki myös se, että toiminnanjohtaja oli
vanhempainvapaalla lähes koko vuoden.
Yhdistyksen toimisto siirtyi toukokuun 2020 aikana Porukkatalolle osoitteeseen Savonkatu
23, 45100 Kouvola. Vallitsevan tilanteen vuoksi työntekijät hoitivat työt pääsääntöisesti
etänä, ja yhteydenototkin toivottiin sähköisesti.
Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä 20.2.2021 oli 119 jäsentä; 69 yhdistystä, 44 henkilöjäsentä ja 6
kuntajäsentä. Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2020 30 euroa ja henkilöjäsenmaksu 10
euroa. Kymenlaakson kunnista kannattajajäseninä ovat olleet Kouvolan, Haminan, Pyhtään,
Iitin, Miehikkälän ja Virolahden kunnat. Kuntien jäsenmaksu 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).
Yleiset kokoukset
Vuosikokous pidettiin 24.8.2020 Juurikorven puodissa Kotkassa. Osallistujia 20 henkilöä.
Syyskokous pidettiin Porukkatalolla / etänä 1.12.2020, osallistujia 10 henkilöä. Kokouksissa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä päätettiin sääntömuutoksesta, joka on rekisteröity
vuoden 2021 alussa. Sääntömuutoksella mm. mahdollistetaan kokouskutsujen
toimittaminen sähköisesti sekä etäosallistuminen yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin.
Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä, joilla jokaisella oli
henkilökohtainen varajäsen. Yhdistyksen virallisena sihteerinä toimi Leena Borg ja häntä
avusti alkuvuodesta toimistoavustaja Kirsi Komulainen sekä 1.4.2020 alkaen vt
toiminnanjohtaja Heli Varjakoski. Kokouksiin on hallitusjäsenten lisäksi tarvittaessa
osallistuneet yhdistyksen työntekijät. Hallitusjäsenten valinnassa on pyritty alueelliseen
kattavuuteen. Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa, joista yksi kokous pidettiin
sähköpostikokouksena. Hallitukselle on korvattu kokouksista aiheutuneet matkakulut,
palkkioita ei ole maksettu.
Hallitus vuonna 2020 (varsinainen jäsen / varajäsen)
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Sami Porkka, Kouvola, pj
Tuomo Uutela, Hamina, vpj. / Jouko Yläjääski, Hamina
Jarmo Tähtinen, Iitti / Tanja Tuomi, Iitti
Keijo Kouvonen, Kouvola / Mika Nikkanen, Kouvola
Mia Ylä-Outinen, Kouvola / Jarkko Niemelä, Kouvola
Marja Sorvo, Leader Sepra / Heidi Hansén, Leader Sepra
Miki Björklund, Hamina / Jarno Leinonen, Kouvola
Timo Riihelä, Miehikkälä / Pauliina Sakki, Pyhtää

Henkilöstö
Toiminnanjohtaja Seppänen työskenteli 1.1.-20.3.2020 ja oli vanhempainvapaalla 21.3.31.12.2020. Vt toiminnanjohtajana toimi Heli Varjakoski 1.4.-31.12.2020 välisen ajan.
Toimistoavustaja Komulainen työskenteli yhdistyksessä 16.6.2020 asti. Näiden työtehtäviin
on kuulunut yhdistyksen perus- ja valtionapuisen toiminnan toteuttaminen ja hallinnointi
toimintasuunnitelman mukaisesti.
Kylältä kylille Kylähullun tapaan Kaakkois-Suomessa -hankkeessa on työskennellyt
projektipäällikkönä 1.2.-31.12.2020 Leena Borg sekä hanketyöntekijänä Valtakunnan
virallinen kylähullu Jukka Naukkarinen.
Tiekunnat tähän päivään ja Etelän tiekunnat tähän päivään -hankkeissa on työskennellyt
projektipäällikkönä Tanja Mynttinen. Jälkimmäisenä mainittu hanke oli koronan takia tauolla
13.4.-31.7.2020 välisen ajan.
Edunvalvonta
Yhdistyksen ydintehtäviin kuuluu kymenlaaksolaisten kylien edunvalvonta, mikä kulkee
poikkileikkaavana teemana kaikessa toiminnassa. Yhdistyksellä on nimetty edustaja alla
olevissa organisaatioissa. Lisäksi tietoa yhdistyksen toiminnasta on viety ja tuotu
kunnallisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.
Kymenlaakson Kylät ry:n edustus muissa organisaatioissa – yleiset kokoukset, työja ohjausryhmät sekä valtakunnalliset tilaisuudet
Kymenlaakson Kylät ry:n työntekijät ja hallitusjäsenet ovat edustaneet yhdistystä alla
olevissa organisaatioissa ja ryhmissä. Ryhmät ovat kokoontuneet pääsääntöisesti
etäyhteyksillä. Osa ryhmistä ei ole kokoontunut ollenkaan koronatilanteen vuoksi.
•
•
•
•
•
•
•

Leader Pohjois-Kymen Kasvu: Jarmo Tähtinen
Leader Sepra: Sami Porkka osallistui vuosikokoukseen
Suomen Kylät ry: Sami Porkka osallistui vuosi- ja syyskokoukseen (molemmat etänä)
Kaakkois-Suomen maaseutujaosto, ELY: Elina Seppänen ja Leena Borg
Kouvolan kylien neuvottelukunta: ei kokoontunut
Iitin kyläasiain neuvottelukunta: Jarmo Tähtinen
Vapepan maakuntatoimikunta: Miki Björklund
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•
•
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Suomen kylät ry:n Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät, järjestettiin etänä,
työntekijät osallistuivat
Kyläasiamiesten neuvottelupäivät: järjestettiin etänä, työntekijät osallistuivat
Haminan kaupunginjohtajan aamukahvit kylä- ja asukasyhdistysten puheenjohtajille:
Yläjääski ja työntekijät osallistuivat
Socomin Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen ohjausryhmä: Heli
Varjakoski/Leena Borg
Uusi tapa työllistää -verkosto, Kymenlaakson välityömarkkinatoimijat: ei kokoontunut
Välitä Viljelijästä -verkosto, Mela: Heli Varjakoski, etänä
Kylältä kylille, Kylähullun tapaan Kaakkois-Suomessa ohjausryhmä; Porkka,
Seppänen

Tilaisuudet, tapahtumat ja koulutukset
Alkuvuonna panostettiin maaliskuun lopun koulutusviikonloppuun, joka koronan takia
jouduttiin perumaan.
Avoimet Kylät -päivää vietettiin lauantaina 13.6.2020. Koronan vuoksi tapahtuma järjestettiin
virtuaalisesti. Tapahtumasisältöä oli mukana luomassa noin 15 kylää. Verkossa kylien
videoita on käynyt katsomassa noin 2000 henkilöä.
KyKyn toiminta yhdessä hankkeiden ja valtakunnan virallisen Kylähullun kanssa ovat olleet
näkyvästi mukana, Valkealassa Kustaan Kuhinat -tapahtumassa ja Avoimet Kylät -päivässä
kesäkuussa, Lähiruokamessuilla syyskuussa sekä Kotkan kalamarkkinoilla lokakuussa.
Joulukuussa 2020 järjestettiin verkkotapahtuma Iitin kylille otsikolla Rusinat pullasta. Kylille
tarjottiin mahdollisuus tulla kuulemaan ja keskustelemaan Päijät-Hämeen sekä
Kymenlaakson kylien ja leader-ryhmän edustajan kanssa Iitin maakuntavaihdoksesta.
Tapahtuma ei herättänyt suurta kiinnostusta. Päijät-Hämeen kylien kanssa on puhuttu, että
vastaavanlainen tapahtuma voitaisiin suunnitella vielä vuodelle 2021.
Ikäinstituutin Voimaa vanhuudesta -etäjumppakokeiluista oltiin mukana tiedottamassa.
Muun muassa Klamilassa ja Pyhällön kylillä testattiin Ikäinstituutin toimintamallia. Klamilan
kokeilua oli vetämässä hallitusjäsen Miki Björklund. Yhteistyötä jatketaan ja
etäjumppamahdollisuuksista tiedotetaan kyliä.
Vuoden kylä, kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija
Valintatoimikunta koostui Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvun ja
Leader Sepran edustajista. Valintatoimikunnan esitys toimitettiin maakuntahallituksen
vahvistettavaksi. Kymenlaakson vuoden kyläksi valittiin Myllykoski Kouvolasta,
maaseututoimijaksi Jarmo Tähtinen Iitistä ja kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Jari Elo Kotkasta.
Kymenlaakson Liitto myönsi vuoden kylälle 1000 euron palkintorahan Myllykoskella
20.7.2020. Jari Elolle myönnettiin kylätoiminnan hopeinen ansiomerkki 6.6.2020, ja Jarmo
Tähtiselle kylätoiminnan kultainen ansiomerkki 5.10.2020 Perheniemessä.
Tiedotus
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Kylille lähetettiin vuoden aikana kirjepostina kaksi kyläkirjettä, joiden levikki oli noin 130
kpl/kyläkirje. Kyläkirje lähetettiin kaikille jäsenille sekä lisäksi tiedossa oleviin yhdistysten
osoitteisiin. Sähköistä uutiskirjettä ja sähköpostitiedotteita on lähetetty laajasti kaikkiin
käytössä oleviin osoitteisiin ja medialle (noin 400 henkilön sähköpostilista) aina kun
tiedotettavaa on ollut.
Yhdistyksen verkkosivut www.kymenlaaksonkylat.fi sekä sometiedotus Facebookissa
/kymenlaaksonkylat/ (792 seuraajaa) ja Instagramissa (342 seuraajaa). Tieto on kulkenut
myös yhteistyökumppaneiden välityksellä.
Alueen lehdet ovat nostaneet kylätoimintaa esille verrattain hyvin. Suoraan Kymenlaakson
Kylät ry:n perustoimintaan liittyvät jutut vuonna 2020; maakunnalliset valinnat, jonka
yhteydessä puheemjohtajan haastattelu, Avoimet Kylät verkossa, vt toiminnanjohtajan
henkilöesittely ja virallisen kylähullun esittely.
RadioKaakon kanssa solmittiin yhteistyösopimus, jolla yhdistys sai omia spottimainoksia
radioon osaksi Gonzo-kaksikko -ohjelmaa. Radio teki myös somenostoja KyKyn
somekisasta. Sopimukseen kuului myös vierailu lähetyksessä, mikä ei ole tosin toteutunut
vuoden 2020 aikana.
Leader Kasvun ja Sepran kanssa on perustettu viestintätiimi, joka on laatinut Kykylle ja
leadereille yhteiset viestintäsuunnitelmat vuositasolla sekä koko ohjelmakautta ajatellen.
Viestintäsuunnitelmien avulla yhdistyksen sekä Leadereiden kanssa yhteistä viestintää
kokonaisuudessaan saadaan tehostettua.
SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Kymenlaakson Kylät ry tekee yhteistyötä monien paikallisten, maakunnallisten ja
valtakunnallistenkin toimijoiden sekä hankkeiden kanssa. Yhteistyö perustuu yhteisen
toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen (ks lista yhdistyksen edustustehtävistä sivuilla 34). Tärkeimpänä sidosryhmänä ovat yhdistyksen jäsenet eli alueen kylät ja kunnat sekä
leader-ryhmät.
Kymenlaakson Kylät ry:n hallinnoima maaseutujärjestöjen YTR koostuu noin 20 alueen
toimijasta. Ryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Koronasta johtuen
Maaseutujärjestöjen yhteistyöryhmä ei kokoontunut vuonna 2020.
Maakunnallisten kylätoimijoiden kanssa yhteistyötä tehtiin mahdollisuuksien mukaan.
Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Silmu-kylien kanssa tavattiin tulevaisuuden suunnittelun
merkeissä elokuussa, josta poiki Kyläkoutsi-hankesuunnitelma, jota ollaan hakemassa
leader-ryhmiltä 2021.
Oppilaitosyhteistyö käynnistettiin vuoden 2020 aikana. Verkoston koollekutsujina ovat
toimineet Leader-ryhmät ja Kymenlaakson Kylät ry. Verkostolla on tahtotila luoda toimiva ja
jatkuva kanava keskustelulle ja yhteisten asioiden eteenpäin viemiselle.
Laatutyö / toimintakäsikirja
Vuoden 2020 alussa valmistunut toimintakäsikirja on tarkoitettu ohjenuoraksi kaikille
yhdistyksen työntekijöille ja luottamushenkilöille. Toimintakäsikirja ei ole koskaan valmis,
vaan ideana on tarkastella ja tarvittaessa päivittää käsikirjaa vuosittain. Toimintakäsikirja
sisältää myös toiminnan mittareita, joilla yhdistyksen laatua on tarkoitus arvioida vuosittain.
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Laatutyöryhmä (Kymenlaakso, E-karjala, P-Karjala ja Järvi-Suomen kylät) kokoontui EteläKarjalassa syyskuussa. Kymenlaakson toimintakäsikirja on sovittu auditoitavaksi keväällä
2021.
HANKETOIMINTA
Tiekunnat tähän päivään -hanke starttasi 1.2.2019. Hankkeen projektipäällikkönä toimi
Mynttinen ja hanketta rahoitti Leader Pohjois-Kymen Kasvu ry. Hankkeessa järjestettiin
koulutusta pienryhmille 6 hlön ryhmissä Kouvolan ja Iitin alueella. Lisäksi hankkeen
tuotoksena syntyi Pieni hallinnon opas tiekunnille -julkaisu. Hanke päättyi jatkoajan jälkeen
31.10.2020.
Etelän tiekunnat tähän päivään -hanke starttasi 1.2.2020. Hanke oli katkolla koronan takia
13.4.-31.7.2020. Joulukuussa 2020 päästiin aloittamaan Etelä-Kymenlaakson
verkkokoulutukset. Hanke jatkuu 31.12.2021 asti. Rahoitus saadaan Leader Sepralta.
Kylältä Kylille, Kylähullun tapaan Kaakkois-Suomessa -hanketta rahoittaa KaakkoisSuomen ELY, hankeaika on 1.11.2019-31.10.2022. Hankkeessa työskentelee
projektipäällikkö Leena Borg sekä valtakunnan virallinen Kylähullu Jukka Naukkarinen.
Hankkeessa aktivoidaan ja innostetaan kyliä koko Kaakkois-Suomen alueella. Korona toi
omat ongelmansa myös tämän hankkeen toteutukseen. Hanke on kuitenkin pystynyt
toimimaan kiitettävällä tavalla mm. virtuaalisesti.
Hankkeiden vuosiraportit toimintakertomuksen liitteenä.
TALOUS
Kylätoiminnan valtionapu vuonna 2020 oli 40 735 euroa. Lisäksi käytettävänä oli valtionavun
ylijäämä 8 190,86 euroa vuodelta 2019. Valtionapua on käytetty valtionapupäätöksen
mukaisesti
yhdistyksen
perustoimintaan.
Yhdistyksen
jäsenmaksutuotoilla
ja
pienimuotoisella varainhankinnalla on katettu hankkeiden omarahoitusosuuksia. Kouvolan
kaupunki myönsi Kymenlaakson Kylät ry:lle kylätoimintatyön avustuksen ja aktiivisuuslisän
450 euroa. Avustus on käytetty Kouvolan alueen kylille kohdistuvaan tiedotustoimintaan.
Muutoin tulot ja menot ovat hankepäätösten mukaiset. Tilinpäätösasiakirjat ovat
toimintakertomuksen liitteenä.
Yhdistyksen tilitoimistona toimi Rantalainen & Talsi Oy ja vuoden 2020 tilintarkastajana
KymiAudit Ky:n Sanna Ripatti ja varatilintarkastaja Dextella Oy:n Tuula Salminen.

Hyväksytty hallituskokouksessa Kouvolassa 20.2.2021
Vahvistettu vuosikokouksessa Kouvolassa 29.4.2021
29.4.2021

______________________________
Sami Porkka, puheenjohtaja
Kymenlaakson Kylät ry

________________________________
Elina Seppänen, sihteeri
Kymenlaakson Kylät ry
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