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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 2021-2027. Toiminnan toteuttamiseen yhdistys saa kylätoiminnan
valtionapua, minkä lisäksi toimintaa ylläpidetään hankerahalla sekä pienimuotoisella
varainhankinnalla.
Vuosi 2021 toimittiin vielä pitkälti etänä koronan vuoksi, tosin joitain lähitapaamisia ja
tilaisuuksia päästiin järjestämään kylillä. Koronan myötä etäosallistuminen tuli tutuksi ja
mahdollisti myös uusien verkostojen syntymisen ja tehokkaamman yhteydenpidon
esimerkiksi muihin maakuntiin. Erilaiset etätilaisuudet ja yhteistyötapaamiset ovat etäaikana
täyttäneet työntekijöiden kalenterit. Alla on eriteltynä perustoimintaan liittyvät vuoden
kohokohdat. Perustoiminnan lisäksi kylien aktivointia ja koulutusta on järjestetty hankkeissa.
Hankkeiden vuosiraportit on lisätty toimintakertomukseen erillisinä liitteinä.

Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 116 jäsentä; 68 yhdistystä, 42 henkilöjäsentä ja 6 kuntajäsentä
(12.2.2022). Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2021 30 euroa ja henkilöjäsenmaksu 10
euroa. Kymenlaakson kunnista kannattajajäseninä ovat olleet Kouvolan, Haminan, Pyhtään,
Miehikkälän ja Virolahden kunnat. Lisäksi Iitti on yhdistyksen jäsen maakuntavaihdoksen
jälkeenkin. 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 29.4.2021 Porukkatalolla (Savonkatu 23, 45100 Kouvola) /Teamsetäyhteydellä. Osallistujia 16 henkilöä. Syyskokous pidettiin myös Porukkatalolla / Teamsetäyhteydellä 30.11.2021, osallistujia 15 henkilöä. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat sekä vahvistettiin Maakunnallinen kylien kehittämisohjelma vuosille 2021-2027.
Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä, joilla jokaisella oli
henkilökohtainen varajäsen. Yhdistyksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja. Kokouksiin on
hallitusjäsenten lisäksi tarvittaessa osallistuneet yhdistyksen työntekijät. Hallitusjäsenten
valinnassa on pyritty alueelliseen kattavuuteen. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän
kertaa (28.1., 20.2., 31.3., 29.4., 10.6., 26.8., 28.9., 4.11. ja 30.11.2021). Hallitukselle on
korvattu kokouksista aiheutuneet matkakulut, palkkioita ei ole maksettu. Etäkokousten
vuoksi matkakuihin varattuja rahoja tuli käytetyksi vain noin puolet normaalista.
Hallitus vuonna 2021 (varsinainen jäsen / varajäsen)
Sami Porkka, Kouvola, pj
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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
Yhdistyksen palveluksessa oli yksi vakituinen työntekijä, toiminnanjohtaja, joka työskenteli
osa-aikaisesti noin 60% työajalla (valtionapu+hankkeet). Työtehtäviin kuului yhdistyksen
perus- ja valtionapuisen toiminnan toteuttaminen ja hallinnointi toimintasuunnitelman
mukaisesti. Osa työajasta on jyvitetty Kyläkoutsi- ja Kylältä kylille -hankkeille.
Kylältä kylille Kylähullun tapaan Kaakkois-Suomessa -hankkeessa työskenteli
projektipäällikkönä Leena Borg 80% työajalla ja hanketyöntekijänä Valtakunnan virallinen
kylähullu Jukka Naukkarinen 20% työajalla.
Etelän tiekunnat tähän päivään -hankkeessa työskenteli projektipäällikkönä Tanja Mynttinen
n 50% työajalla. Hanke päättyi 31.12.2021.

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 2021 – yleiset kokoukset, työ- ja ohjausryhmät,
verkostot ja valtakunnalliset tilaisuudet
Kymenlaakson Kylät ry:n työntekijät ja hallitusjäsenet ovat edustaneet yhdistystä alla
olevissa organisaatioissa, verkostoissa ja tilaisuuksissa.
•
•
•
•

Leader Pohjois-Kymen Kasvun vuosikokous 28.4.2021, Tähtinen
Leader Sepra ry:n kevätkokous 26.5. ja syyskokous 15.12.2021, Porkka
Suomen Kylät ry yleiset kokoukset 29.4. ja 25.11.2021, Porkka
Hilman järjestöt ry: vuosikokous 25.8.2021, Mynttinen

•

Kaakkois-Suomen maaseutujaosto, ELY-keskus 11.3., 17.6. ja 16.11.2021,
Seppänen

•

Vuoden maakunnallisten valintojen valintatoimikunta 30.3.2021: Naukkarinen ja
Porkka sekä Seppänen sihteerinä.
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•

Maaseutujärjestöjen yhteistyöryhmä 27.5. ja 14.10.2021, Seppänen ja Porkka

•
•

Kouvolan kylien neuvottelukunta: ei kokoontunut
Vapepan maakuntatoimikunta 15.3. ja 21.10.2021, Seppänen

•

Kylältä kylille, Kylähullun tapaan Kaakkois-Suomessa ohjausryhmän kokoukset 28.1.
ja 6.5. ja 28.9.2021: Porkka, Seppänen
Kyläkoutsi -hankkeen ohry 1.12.2021: Seppänen
Socom Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen ohjausryhmä 15.2.2021:
Seppänen osallistui. Hanke päättyi 30.6.2021.

•
•

•
•

Iitin kyläasiain neuvottelukunta, ei järjestetty
Haminan kaupunginjohtajan aamukahvit kylä- ja asukasyhdistysten puheenjohtajille:
ei järjestetty

•

Suomen Kylät ry:n Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 6.5. ja 8.-9.12.2021
järjestettiin etänä, Seppänen osallistui
Kyläasiamiesten neuvottelupäivät Satakunnassa 8.-10.9.2021 Seppänen osallistui
Maakunnallisten kyläyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen 1.9. ja 1.12.2021,
Porkka

•
•

•
•
•
•
•

Oppilaitosyhteistyöverkosto 9.2., 20.4. ja 17.11.2021: Seppänen ja Borg osallistuivat
Kymenlaakson metsäteollisuus 150v.-verkosto ”KYMENLAAKSON IHME”:
Seppänen ja Borg osallistuivat
Uusi tapa työllistää -verkosto, Kymenlaakson välityömarkkinatoimijat: ei osallistuttu
Välitä Viljelijästä -verkosto, Mela: ei osallistuttu
Maakunnallinen järjestöfoorumi etänä 15.12.2021, Seppänen

Tilaisuudet ja tapahtumat
Avoimet Kylät -päivää vietettiin lauantaina 12.6.2021. Koronan vuoksi tapahtuma
järjestettiin pääasiassa virtuaalisesti. Tapahtumasisältöä oli luomassa noin 17 kylää
Kymenlaaksosta, valtakunnallisesti kyläkohteita oli yli 600. Verkossa kymenlaaksolaisten
kylien videot ovat saaneet useamman tuhatta katselukertaa. Tapahtumapäivään
ilmoitettujen verkkosivujen vierailumääriä kyseisenä päivänä ei ole saatavilla. Kylältä Kylille
-hankkeessa järjestettiin Avoimet Kylät -viikolla Ummeljoen graffititapahtuma nuorille
yhdessä Kouvolan nuoripalveluiden kanssa.
Suomen kylät ry järjesti keväällä 2021 koulutusta Avoimet Kylät -päivään liittyen, ja näitä
koulutuksia markkinoitiin myös Kymenlaaksossa: Avoimet Kylät info ja viestintäkoulutus
kylille 25.3. sekä somekoulutus 6.4.2021. Vuoden 2022 AK-info pidettiin 13.10.2021.
Kymijokipäivä järjestettiin la 7.8.2021. Mukana oli kuusi tapahtumaa, joiden
yhteismarkkinoinnista KyKy vastasi mm. tiedottamalla tapahtumapäivästä medialle.
Valtakunnan virallisen kylähullun vallanvaihtojuhla järjestettiin KymiLibri-tapahtuman
yhteydessä Myllykoskella 24.7.2021. Valtakunnan virallinen kylähullu Naukkarinen ja Kylältä
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kylille -hanke vastasivat tapahtumajärjestelyistä. Tilaisuudessa valittiin Valtakunnan XVI
virallinen Kylähullu Anita Sievänen, ja Kylähullujen Kilta ry:n puheenjohtajuus siirrettiin
Kymenlaaksosta Pohjanmaalle.
Etäkyläkahvit kylille järjestettiin 15.4.2021 aiheina KyläNomadi-reitit kylille sekä KVL kylien
neuvottelukunnan kuulumiset (29hlö), ja syksyllä 27.10.2021 teemalla Kyläturvallisuus
(17hlö).
Kylässä Kotkassa -kiertue 14.9. Tiutinen, 22.9. Jäppilä ja 6.10.2021 Sunila. Paikalla oli
KyKyn työntekijöiden lisäksi Kotkan kaupunginjohtoa ja luottamushenkilöitä sekä alueen
kyläläisiä noin 25hlö/tilaisuus.
Lisäksi Kylältä kylille -hankkeessa on aktivoitu kyliä erilaisissa tilaisuuksissa ja
tapahtumissa. Hankkeen toimista lisää tietoa liitteenä olevassa hankkeen vuosiraportissa.

Koulutus
Hallitustyöskentelyn
perusasiat
kuntoon
-koulutuskokonaisuus
järjestettiin
yhteistyökumppaneiden kanssa 8.2., 15.2. ja 22.2.2021. Osallistujia yhteensä noin 60hlö,
joista kylätoimijoita noin 1/3.
Canva-koulutus KyKyn, Pohjois-Kymen Kasvun ja Leader Sepran henkilöstölle 9.3.2021.
Vapaaehtoistoiminnan buustauspäivät -kolmen kerran koulutuskokonaisuus, joka sisälsi
myös perehdytyksen vapaaehtoistyo.fi -sivustolle järjestettiin yhdessä Päijät-Hämeen,
Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen kylien kanssa 19.4., 3.5. ja 10.5.2021. Osallistujia noin
40hlö, joista kymenlaaksolaisia kylätoimijoita muutamia.
Teams-koulutus kylille järjestettiin 23.8. yhteistyössä Suomen Kylät ry:n kanssa. Osallistujia
10hlö.
Kyläportaali -sivustoasioissa neuvottiin kyliä pääasiassa sähköpostitse. Hartolassa
järjestettiin kotisivuopastusta 12.5.2021.
Suomen Kylät ry:n valtakunnallisia koulutuksia ja tilaisuuksia on markkinoitu myös
kymenlaaksolaisille kylille.
Yksityistiekoulutusta tarjottiin Etelän tiekunnat tähän päivään -hankkeessa. Tästä lisätietoa
liitteenä olevassa hankkeen loppuraportissa.
Kylätaloesite
Kylätaloesite päivitettiin keväällä 2021. Se sisältää 53:n yhteisöllisen tilan tiedot, ja on
tutustuttavissa niin painettuna kuin selailuversiona Kymenlaakson Kylät ry:n kotisivuilla.
Esite tullaan päivittämään taas muutaman vuoden sisällä.
Kyläsuunnittelu
Kymenlaakson Kylät ry edistää kyläsuunnittelua. Keski-Suomen kylät ry ja Suomen Kylät ry
julkaisi 2021 kylamme.fi -kyläsuunnittelupalvelun, joka on kaikkien Suomen kylien
hyödynnettävissä. Palveluun liittyvistä koulutuksista tiedotettiin myös kymenlaaksolaisia
kyliä, ja tämän myötä muutama kylä on aktivoitunut kyläsuunnitteluun. Työ jatkuu 2022.
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Vuoden kylä, kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija
Kymenlaakson vuoden kyläksi 2021 valittiin Mäntlahti Haminasta, maaseututoimijaksi Jouko
Sahala Mäntlahdesta ja kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Keijo Kouvonen Kouvolasta.
Valintatoimikuntaan kuului Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Sepran ja Leader PohjoisKymen-Kasvun edustus. Valintatoimikunta kokoontui 30.3. ja teki esityksen valinnoista
Kymenlaakson Liiton maakuntahallitukselle, joka vahvisti valinnat kokouksessaan
18.5.2021 ja myönsi vuoden kylälle 1000 euron palkintorahan. Palkitsemiset järjestettiin
Mäntlahden kyläjuhlan yhteydessä 28.8.2021, jossa myös palkittiin Jouko Sahala
kylätoiminnan hopeisella ansiomerkillä. Keijo Kouvoselle myönnettiin kylätoiminnan
kultainen ansiomerkki Valkealassa Elovalkeiden avajaisten yhteydessä 30.7.2021.
Maaseutuparlamentin yhteydessä järjestetyssä Suomen kylien palkintogaalassa 28.9.
palkittiin Jari Elo Kotkan Tiutisista kylätoiminnan tiennäyttäjä -tunnustuksella. Tiutisissa
järjestettiin juhlat tunnustuksen myötä 2.10.2021, jossa puheenjohtajamme oli viemässä
terveiset kylien puolesta.
Tiedotus
Kylille lähetettiin vuoden aikana 9 sähköistä uutiskirjettä. Uutiskirjeellä oli vajaa 500 tilaajaa.
Lisäksi jäsenkirje lähetettiin keväällä vuosikokouskutsun ja jäsenmaksulaskutuksen
yhteydessä. Sähköpostitiedotteita on lähetetty laajasti kaikkiin käytössä oleviin osoitteisiin
ja medialle aina kun tiedotettavaa on ollut. Lisäksi on hyödynnetty yhteistyökumppaneiden,
mm. leader-ryhmien uutiskirjeitä.
Verkossa tiedotuskanavina toimivat verkkosivut www.kymenlaaksonkylat.fi (n. 2500 käyntiä
vuonna 2021), Facebook /kymenlaaksonkylat/ (985 seuraajaa) ja Instagram (485
seuraajaa).
Alueen lehdet ovat nostaneet kylätoimintaa esille vuoden aikana jonkun verran, mm artikkelit
Vuoden kylästä ja Kylähullusta. Tähän tulisi panostaa enemmän ja saada maakunnalliselle
kylätoimintayölle enemmän näkyvyyttä myös printtimediassa.
YHTEISTYÖ
Kymenlaakson Kylät ry tekee yhteistyötä monien paikallisten, maakunnallisten ja
valtakunnallistenkin toimijoiden sekä hankkeiden kanssa. Yhteistyö perustuu yhteisen
toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Kymenlaakson Kylät ry:n hallinnoima maaseutujärjestöjen YTR koostuu noin 20
maaseutualueella operoivasta toimijasta. Vuonna 2021 työryhmä kokoontui 2 kertaa.
Vuonna 2021 valmisteltu Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta aloittaa toimintansa
vuoden 2022 alussa. Neuvottelukunnassa on mukana noin 10 kymenlaaksolaisen
järjestöverkoston edustajaa. Myös Kymenlaakson Kylät ry:llä on nimetty edustaja ryhmässä.
Oppilaitosyhteistyöverkosto kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Verkoston koollekutsujina
ovat toimineet Leader-ryhmät ja Kymenlaakson Kylät ry. Verkostolla on tahtotila luoda
toimiva ja jatkuva kanava keskustelulle ja yhteisten asioiden eteenpäin viemiselle, ja tätä
kautta edistää kylien elinvoimaisuutta ja toimintaedellytyksiä.
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Lisäksi huomattiin tarve perustaa kyläkehittäjien verkosto, johon osallistuu alueella
maakunnallisia kylähankkeita toteuttavia tahoja ja kylien kehittämisesti kiinnostuneita muita
toimijoita, yrittäjiä ja yksityishenkilöitä. Verkostoa ylläpitää XAMK.
Yhteistyö maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa on ollut tiivistä. Maakunnallisten
kyläyhdistysten kyläasiamiehet/toiminnanjohtajat tapaavat etäyhteydellä joka kuukausi.
Järjestelyvastuu on kiertävä.
Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Silmu-kylien kanssa tavattiin yhteisen toiminnan
suunnittelun merkeissä syksyllä Kouvolassa. Em maakunnallisten toimijoiden kanssa
ideoitiin ja saatiinkin rahoitus alueiden väliseen Kyläkoutsi-hankkeeseen, joka starttasi
elokuussa 2021

HANKETOIMINTA
Etelän tiekunnat tähän päivään -hanketta rahoitti Leader Sepra. Hankeaika 1.2.202031.12.2021 asti. Hankkeen loppuraportti toimintakertomuksen liitteenä.
Kylältä Kylille, Kylähullun tapaan Kaakkois-Suomessa -hanketta rahoittaa KaakkoisSuomen ELY. Hankeaika on 1.11.2019-31.10.2022. Hankkeen vuosiraportti
toimintakertomuksen liitteenä.
Kyläkoutsi – osaamista kyliin ja kortteleihin – hanke on alueiden välinen hanke, jossa
kartoitetaan koko Suomen kylätoimintakentän koulutustarve ja osaaminen, ja luodaan
uuden brändin mukainen yhtenäinen koulutuskokonaisuus kaikkien Suomen kylien
hyödynnettäväksi. Hankeaika 1.8.2021-31.12.2022. Rahoitus (100%) saadaan
Kymenlaakson, Uudenmaan ja Päijät-Hämeen leader-ryhmiltä. Syksyllä 2021 käynnisteltiin
hanke, pidettiin infotilaisuudet maakunnallisille kyläyhdistyksille ja leader-ryhmille,
kilpailutettiin visuaalisen ilmeen toteuttajat sekä kerättiin maakunnista jo olemassa oleva
koulutusmateriaalia.

TALOUS
Kylätoiminnan valtionapu vuonna 2021 oli 45 235 euroa, ja tilinpäätöksen mukainen tulos
12 000,32e. Tämä selittyy osittain toiminnanjohtajan osa-aikaisuudella (osittaisella
hoitovapaalla) ja osittain sillä, että korona-aika toiminta oli vielä pitkälti vähäistä tai
järjestettiin etänä.
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 Oy Lahti ja vuoden 2021 tilintarkastajana
KymiAudit Ky:n Sanna Ripatti ja varatilintarkastaja Dextella Oy:n Tuula Salminen.
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Käsitellään hallituskokouksessa Kouvolassa 17.3.2022
Vahvistetaan vuosikokouksessa Haminassa 28.4.2022

______________________________
Sami Porkka, puheenjohtaja
Kymenlaakson Kylät ry

________________________________
Elina Seppänen, sihteeri
Kymenlaakson Kylät ry
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