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KYMENLAAKSON KYLÄT RY
Kymenlaakson Kylät ry (KyKy) on vuonna 1998 perustettu maakunnallinen
kyläyhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on toimia kymenlaaksossa kylä- ja
asukastoiminnan yhteisten etujen valvojana ja kehittäjänä.
Vuosi 2023 on yhdistyksen 26. toimintavuosi. Toimintaa ohjaa vuosittaisen
toimintasuunnitelman lisäksi maakunnallinen kylien kehittämisohjelma 20212027, joka on vahvistettu yhdistyksen syyskokouksessa 2021.
Maakunnallisia kyläyhdistyksiä on Suomessa 19kpl. Näiden sekä 54 leaderryhmän kattojärjestönä toimii Suomen Kylät ry.

YLEISTÄ TOIMINNASSA VUONNA 2023
Jatkamme kyläturvallisuusteeman esiin nostamista tarjoamalla kyläyhdistyksille
työkaluja turvallisuustyöhön sekä nostamalla kylien hyvinvointi- ja
turvallisuusteemaa esille verkostoissa. Vuonna 2022 aloitettu kyläturvallisuustyö
eri kylillä (muun muassa pilottikylät Huruksela, Pilkanmaa ja Villikkala) viedään
loppuun vuoden 2023 aikana järjestämällä kylillä turvallisuusillat ja pohtimalla
jatkotoimenpiteitä asian edistämiseksi.
Eduskuntavaalit 2023 tuo myös vaihtelua yhdistyksen perustoimintaan.
Yhteistyössä Suomen Kylät ry:n ja maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa
olemme
mukana
vaalivaikuttamisessa
viestinnän
ja
mahdollisten
vaalipaneelijärjestelyiden kautta. Suomen Kylät ry:n syksyllä julkaisemasta
Eduskuntavaaliohjelmasta sekä Kyläkoulujen pelastuspaketista viestitään alueen
ehdokkaille.
Yhdistys on mukana monissa eri verkostoissa, joiden kautta pyritään saamaan
kylien asiaa edistettyä. Muun muassa tuorehko Kymenlaakson järjestöjen
neuvottelukunta pyrkii vaikuttamaan järjestöjen rooliin hyvinvointialuetyössä.
Hankkeiden osalta vuoden 2023 alussa starttaa Etelä-Kymenlaaksossa Älykästä
kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia -hanke, jonka myötä toivomme saavamme
koordinoidumpaa otetta eteläkymenlaaksolaiseen kylätoimintaan sekä lisättyä
kylien ja kuntien välistä vuoropuhelua.
Myös muita hankesuunnitelmia on vireillä. Maaseuturahaston uusi ohjelmakausi
käynnistynee keväällä 2023, jonka myötä toivomme löytävämme
rahoituskanavan
muun
muassa
kylien
kotisivu-uudistukseen.
Tarve
ajantasaisesta ja toimivasta kotisivukokonaisuudesta on noussut esille niin kylien
toimijoilta kuin eri verkostoissakin.
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HALLINTO
Jäsenet
Jäsenmäärä 31.12.2022 on ollut 69 yhdistystä, 43 henkilöjäsentä ja 7 kuntaa.
Yhdistyksen jäsenenä on Kymenlaakson alueella toimivia kylä- ja
asukasyhdistyksiä sekä yksityishenkilöitä. Kannattajajäseninä ovat kaikki
Kymenlaakson kunnat sekä Iitti.
Jäsenhankintaa tehostetaan mm. viestinnän kautta sekä korostamalla
yhdistyksen tarjoamia jäsenetuja. Jäsenhankintaa pidetään ensisijaisen tärkeänä
myös sen vuoksi, että kattavan jäsenrekisterin avulla saamme koottua
helpommin ylläpidettävän yhteystietolistan (”kylärekisterin”) alueemme
toimijoista.
Yleiset kokoukset
Sääntömääräinen vuosi- ja syyskokous pidetään sääntöjen velvoittamalla tavalla.
Yleisten kokousten alustavat päivämäärät ovat; vuosikokous torstaina 28.4.2023
klo 18 ja syyskokous torstaina 23.11.2023 klo 18. Kokouspaikoista sovitaan erikseen.
Kokousten yhteyteen kehitetään ohjelmaa, jonka toivotaan inspiroivan ja
aktivoivan kylätoimijoita, sekä houkuttelevan paikalle maakunnallisesta
kylätoiminnasta kiinnostuneita uusiakin tahoja. Suomen Kylät ry alkaa
markkinoimaan kanavissaan maakunnallisten kyläyhdistyksen yleisiä kokouksia,
ja pyrkii tällä tavoin aktivoimaan uusia toimijoita ja yhteistyökumppaneita mukaan
maakunnalliseen toimintaan.

Hallitus, työryhmät ja toimikunnat
Hallitus
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa kahdeksi kalenterivuodeksi
kerrallaan syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi kymmenen (6- 10) varsinaista jäsentä, sekä kuusi - kahdeksan (6-8) varajäsentä,
jotka eivät ole henkilökohtaisia. Hallituksen jäsen voi olla hallituksessa
maksimissaan kolme kautta yhtämittaisesti.
Hallitus kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa pääsääntöisesti etänä sekä päättää
tarvittaessa akuuteista asioista sähköpostitse. Perinteisesti kevätkauden
viimeisen kokouksen yhteyteen on pyritty järjestämään tutustumiskäynti valitulla
kylällä ja vuoden viimeinen kokous on järjestetty pikkujouluhengessä.
Johtoryhmä
Johtoryhmään kuuluu toiminnanjohtajan lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, joiden lisäksi johtoryhmän kokouksiin voidaan pyytää
tarvittaessa muita hallitusjäseniä tai asiantuntijoita käsiteltävien asioiden
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mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa valmistelemaan
hallituskokouksia ja tarvittaessa muuta toimintaa. Syksyllä pidetään Johdon
katselmus, jossa tarkastellaan toimintaa laajemmin ja seurataan tavoitteiden
toteutumista.
Toimikunnat
Yhdistyksen alaisuudessa toimii Maaseutujärjestöjen yhteistyöryhmä, johon
kuuluu noin 15 Kymenlaakson maaseutualueella vaikuttavaa järjestöä. Työryhmä
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
Yhdistys vastaa myös Vuoden valintojen valintatoimikunnan koollekutsumisesta
ja nimeää toimikuntaan kaksi edustajaa sekä hoitaa sihteerijärjestelyt.
Valintatoimikuntaan kuuluu lisäksi edustajat alueen Leader-ryhmistä.
Valintatoimikunta kokoontuu kerran vuodessa tekemään Kymenlaakson Liitolle
esityksen Kymenlaakson Vuoden kylästä sekä palkittavista henkilöistä.

Henkilöstö ja toimitilat
Yhdistyksen
palveluksessa
työskentelee
vakituisessa
työsuhteessa
toiminnanjohtaja, jonka työaika koostuu valtionavun ja hankejyvitysten summasta.
Vuonna 2023 työaika on arviolta 60-100% riippuen kylätoiminnan valtionavun
lopullisesta määrästä (päätös 12/2022) sekä hanketuista.
Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia -hankkeessa työskentelee
määräaikainen kokoaikainen henkilö vuoden 2024 loppuun asti.
Harjoittelijoita voidaan palkata erikseen sovitun mukaisesti esimerkiksi Kylärallitapahtuman järjestelyihin tai toimistoavustajaksi.
Toimitilat
Yhdistyksen toimisto (36,5m2) sijaitsee Porukkatalolla osoitteessa Savonkatu 23,
45100 Kouvola. Vuokranantajana on Kouvolan kaupunki.
Lisäksi yhdistys vuokraa tarvittavan työtilan Etelä-Kymenlaakson puolelta
Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia -hankkeen työntekijälle.
Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan etänä työntekijöiden kotiosoitteissa.

YHDISTYKSEN VARSINAINEN TOIMINTA

5

EDUNVALVONTA
Yhdistys ottaa kantaa ja antaa lausuntoja kylien kannalta tärkeisiin asioihin ja pyrkii
vaikuttamaan aluetta koskevaan päätöksentekoon. Kuntapäättäjät ja
aluevaltuutetut pidetään tietoisina yhdistyksen toiminnasta.
Osallistumme eri työryhmien ja verkostojen toimintaan. Yhdistyksellä on nimetty
edustaja myös mm. Kouvolan kylien neuvottelukunnassa (jäsenenä myös
työvaliokunnassa) ja Kaakkois-Suomen Maaseutujaostossa. Edustajat nimetään
järjestäytymiskokouksessa vuoden 2023 alussa. Kumppanuuspöytätoimintaa
edistetään Etelä-Kymenlaakson kunnissa käynnistyvän hankkeen myötä.
Kymenlaakson Kylät ry:llä on nimetty edustaja 1.1.2022 toimintansa aloittaneessa
maakunnallisessa järjestöjen neuvottelukunnassa, jonka tavoitteena on koota ja
kohtauttaa alueen järjestötoimijat, sekä vahvistaa järjestöjen roolia hv-aluetyössä.
Järjestöjen neuvottelukukunnan toimintaa ja järjestöjä tehdään aluevaltuutetuille
tutuksi kevään aikana järjestettävässä ”yhdistysten esittelytilaisuudessa”.
Edunvalvonta ja vaikuttamistyö ovat nousseet vahvemmin osaksi maakunnallisen
kyläyhdistyksen työtä kattojärjestö Suomen Kylät ry:n organisaatiomuutosten
myötä. Viemme valtakunnallisen kylätoimintaverkoston yhteisiä painotuksia ja
mm. tarvetta kylätoiminnan valtionavun nostosta eteenpäin omassa
maakunnassa.
Eduskuntavaalit 2023 tuo myös vaihtelua yhdistyksen perustoimintaan.
Yhteistyössä Suomen Kylät ry:n ja maakunnallisten yhdistysten kanssa olemme
mukana vaalivaikuttamisessa viestinnän ja mahdollisesti vaalipaneelijärjestelyiden
kautta.
Suomen
Kylät
ry:n
6.10.2022
julkaisemasta
eduskuntavaaliohjelmasta sekä Kyläkoulujen pelastuspaketista (2.11.2022)
viestitään alueen ehdokkaille. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään
vaalipaneeleita Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueella yhteistyössä Etelä-Savon ja
Etelä-Karjalan kylät ry:n kanssa.

YHTEISTYÖVERKOSTOT
Kymenlaakson Kylät ry on mukana monenlaisissa eri verkostoissa niin
perustoiminnan kuin hanketoiminnan kautta. Yhteistyötä tehdään laajasti eri
aluetasojen ja toimijoiden välillä. Pandemian jälkeinen sähköinen yhteydenpito on
lisännyt
yhteydenpitoa
kaikilla
aluetasoille,
eritoten
yhteydenpito
maakunnallisten kyläyhdistysten ja Suomen Kylät ry:n kanssa on lisääntynyt.
Suomen kylien kyläasiamiesverkosto ylläpitää foorumia, joka kokoontuu Teamsyhteydellä kerran kuussa. Suomen kylät ry ylläpitää valtakunnallisia teemoitettuja
verkostoja, jotka kokoontuvat parin kuukauden välein, mm. viestintäverkosto,
maallemuuttohankkeiden verkosto ja kyläturvallisuusverkosto. Suomen Kylät ry
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järjestää valtakunnalliset kyläpäivät huhti- ja marraskuussa, ja Kyläasiamiesten
neuvottelupäivät kesäkuussa. Näihin kuin myös Valtakunnalliseen Lokaali viikonloppuun (Varsinais-Suomi 2023) osallistutaan.
Leader-ryhmien kanssa tavataan kuukausittain ja pyritään hakemaan
synergiaetua ja karsimaan päällekkäisyyksiä. Leader-toimijoiden kanssa laadittu
viestintäsuunnitelma vuodelle 2023 tehostaa myös toimintaa.
Kymenlaaksolaisten oppilaitosten, Leader-ryhmien ja maakunnallisen kylien
kattojärjestön paikallisen elinvoimaisuuden kehittämisverkoston toimintaan
osallistutaan.
Välityömarkkinatoimijoiden
verkoston
työskentelyyn
on
osallistuttu
mahdollisuuksien mukaan. Kylien työllistämistoiminta on yksi teema, joka on
noussut esille monissa eri yhteyksissä ja tähän pyritään löytämään ratkaisuja
vuoden 2023 aikana.

KOULUTUS JA NEUVONTA
Kyliä autetaan ja opastetaan mm. kylä- ja kyläturvallisuussuunnitelmien
laadinnassa, sekä rekisteröinti- ja sääntöasioissa. Suomen Kylät ry:n maksuton
lakineuvonta on myös kymenlaaksolaisten kylien hyödynnettävissä.
Yhdistys ylläpitää Kyläportaalia ja opastaa kyläsivujen käytössä. Kyläportaali
koostuu n. 30 kylän kotisivuista. Kyläportaaliuudistus aloitetaan vuoden 2023
aikana.
Tarjotaan
jäsenkyläyhdistyksille
tarpeen
mukaista
koulutusta
yhteistyökumppaneiden kanssa. Suomen Kylät ry on ottamassa suurempaa roolia
koko kylätoimintakentän kouluttamisessa, samoin muiden maakunnallisten
kyläyhdistysten koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin on etänä vaivatonta osallistua,
joten tiedotetaan Suomen Kylät ry:n järjestämistä etäkoulutuksista oman alueen
kyliä ja pyritään saamaan valtakunnallisista tilaisuuksista tehoa toimintaan.
Kyläkoutsi-hankkeen koulutuspaketit valmistuvat vuoden 2023 alussa ja näitä
aletaan markkinoimaan kylille. Kymenlaakson Kylät ry vastaa ostopalveluna
Kyläkoutsi-konseptin ja verkoston kehittämisestä yhdessä Päijät-Hämeen, Silmukylien ja Uudenmaan Kylät ry:n kanssa.

VUODEN KYLÄ, KYLÄTOIMINNAN TIENNÄYTTÄJÄ JA MAASEUTUTOIMIJA
Vuoden valinnoilla halutaan nostaa esiin ansioituneita kyliä ja toimijoita sekä lisätä
koko kylätoiminnan tunnettuutta. Valintatoimikunta koostuu Kymenlaakson Kylät
ry:n, Leader Sepran ja Leader Pohjois-Kymen Kasvun edustajista.
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Valintatoimikunta tekee esityksen vuoden kylästä ja henkilövalinnoista
Kymenlaakson liitolle, joka on perinteisesti myöntänyt Kymenlaakson Vuoden
kylälle 1 000 euron palkintorahan.
Kymenlaakson vuoden kylä 2023 haku julkistetaan avatuksi vuoden vaihteessa.
Valintatoimikunta kokoontuu helmi-maaliskuun vaihteessa ja Kymenlaakson
Vuoden kylä, kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija julkistetaan kesän
kynnyksellä. Kymenlaakson vuoden 2023 kylästä viestitään aktiivisesti, kylälle
ostetaan “Kymenlaakson vuoden kylä” -kyltti sekä muuta markkinointimateriaalia.
Suomen Vuoden Kylä -kisaan osallistutaan vuoden 2022 maakunnallisilla
valinnoilla (Sippola, Mikko Suur-Uski ja Terhi Kunelius). Materiaali toimitetaan
Suomen Kylät ry:lle alkuvuodesta 2023 erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

TIEDOTUS
Yhä useampi toimija seuraa yhdistyksen sosiaalisen median kanavia, joten
somessa pyritään olemaan entistä aktiivisempia. Tiedotuksesta on vastannut
lähinnä yhdistyksen toiminnanjohtaja. Pyritään jakamaan tiedotusvastuuta
työntekijöiden ja hallituksen kesken. Voidaan pohtia myös erillistä
viestintähanketta tai muita keinoja, joilla saataisiin lisäresursseja viestintään.
Tiedottamisen kanavina ovat sähköinen kyläkirje/uutiskirje (n. 550 tilaajaa),
Facebook-sivut @kymenlaaksonkylat (noin 1200 seuraajaa), Instagram
#kymenlaaksonkylat (n. 560 seuraajaa) sekä verkkosivut osoitteessa
www.kymenlaaksonkylat.fi. Yhdistyksellä on myös Twitter-tili, joka on tosin ollut
erittäin vähäisellä käytöllä.
Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kahdeksan kertaa vuodessa erillisen
viestintäsuunnitelman ja lähetysaikataulun mukaisesti. Uutiskirjeen tilaajamäärää
(n.550tilaajaa) pyritään kasvattamaan entisestään. Uutiskirjeisiin pyritään
lisäämään enemmän sisältöä yhdistyksen toiminnan tekijöistä ja vaikuttavuudesta,
esimerkiksi hallitusjäsenesittelyt, ajankohtaisia kannanottoja ja innostavia
esimerkkejä muille jaettavaksi.
Yhdistyksen verkkosivuston uudistamisen tarvetta tarkastellaan samalla, kun
uudistetaan Kyläportaali-sivustoa. Yhdistys hallinnoi myös Kylaralli.fi verkkosivustoa, jota Kylärallia järjestävät maakunnalliset kyläyhdistykset voivat
hyödyntää. Selvitetään, onko Kyläralli-sivuston ylläpitoa tarve jatkaa.
Paperinen jäsenkirje lähetetään jäsenille jäsenmaksulaskutusten yhteydessä
keväällä ja tarvittaessa syksyllä. Jäsenmaksulaskut lähetetään vielä toistaiseksi
kirjepostina.
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Lehti-ilmoittelua hyödynnetään tarpeen mukaan, lähinnä Avoimet Kylät -päivän
markkinoinnissa.
Yhteistyökumppaneiden
tiedotuskanavia
hyödynnetään
aktiivisesti.
Mediatiedotteita lähetetään laajalle median postituslistalle aktiivisesti.

TAPAHTUMAT
Avoimet Kylät - päivä la 10.6.2023
Osallistutaan
valtakunnalliseen
tapahtumapäivään
koordinoimalla
tapahtumapäivää Kymenlaakson osalta. Viestitään tapahtumasta kylille ja
autetaan tapahtumien ideoinnissa.
Vuoden 2023 Avoimet Kylät -päivän tiedottaminen aloitetaan jo syksyllä 2022.
Tapahtumapäivänä voidaan toteuttaa toivottu bussiretki kylille tai testata
Kyläralli-konseptia valikoiduilla kylillä. Tämä vaatii sen, että toteutukseen
saadaan lisäresursseja esimerkiksi oppilaitoksilta tai ostopalveluna.
Suomen Kylät ry järjestää Avoimet Kylät -päivään liittyen valtakunnallisia infoja ja
koulutuksia 1.2., 1.3., 5.4. ja 3.5., joista viestitään oman alueen kyliä.

Avoimet Joulukylät 2023
Osallistutaan Avoimet Joulukylät -konseptiin viestittämällä konseptista
alueemme kyläyhdistyksille. Avoimet Joulukylät -konseptilla nostetaan esille
kylien ja kyläyhdistysten järjestämiä jouluisia tapahtumia koko joululukuun ajan.
Maakunnallisilta kyläyhdistyksiltä tämä vaatii tiedottamista oman alueen
kyläyhdistyksille mahdollisuudesta rekisteröidä joulutapahtumat osaksi isompaa
kokonaisuutta. Tapahtumasta kokonaisuutena vastaa Suomen Kylät ry

Etäkyläkahvit Kymenlaakson kylille
Järjestetään Etäkyläkahvit Teamssin välityksellä keväällä ja syksyllä.
Etäkyläkahvit -tilaisuudessa käsittelee valittua laajempaa aihealuetta, jonka
jälkeen aiheesta kiinnostuneiden kylien kanssa voidaan jatkaa teeman parissa.
Teemat valitaan kyliltä tulleiden toiveiden mukaan. Linjoille pyritään saamaan
kattava edustus kymenlaaksolaisten kylien edustajia.
Verkostoitumiskanavia on toivottu, ja siihen yhtenä ratkaisuna on ehdotettu
kuukausittaisia vapaamuotoisia etäkyläkahveja. Tämä voidaan testata vuoden
2023 aikana.
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Muut tapahtumat
Muihin mahdollisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin ja kyläiltoihin osallistutaan kutsusta
ja/tai erillisen harkinnan mukaan. (Kymijokipäivä, Valtakunnalliset kotiseutupäivät
2023, Viranomaiset Manskilla, Lähiruokapäivä, Seurantalopäivä yms.)

HANKETOIMINTA
Perustoiminnan lisäksi yhdistys toteuttaa hankkeita, jotka tukevat yhdistyksen
sääntöjen
mukaista
toimintaa.
Uuden
maaseutuohjelmakauden
rahoitusmahdollisuuksia sekä muita rahoituskanavia seurataan, ja tarvittaessa ja
kyliltä tulleiden tarpeiden mukaan voidaan hakea Suomen Kylät ry:n tai
maakunnallisen kehittämisohjelman teemoja tukevia hankkeita.
Kyläkoutsi -koulutusta kyliin ja kortteleihin
Kymenlaakson Kylät ry on osatoteuttajana Kyläkoutsi -osaamista kyliin ja
kortteleihin -hankkeessa, joka jatkuu 31.3.2023 asti. Hankkeessa kartoitetaan
kylien koulutustarvetta sekä maakunnallisten kyläyhdistysten ja leader-ryhmien
osaaminen. Näiden pohjalta luodaan yhtenäinen koulutuskonsepti kaikkien kylien
hyödynnettäväksi. Hanketta hallinnoi Päijänne-Leader ry ja osatoteuttajina ovat
SILMU-kylät, Uudenmaan Kylät ry ja Kymenlaakson Kylät ry. Hanketta rahoittaa
toteutusalueiden leader-ryhmät. Kymenlaakson Kylät ry:n osuus rahoituksesta on
12 206,40€, tuki 100%.
Koulutusmateriaali on valmis ja kouluttajakoulutukset ovat startanneet vuoden
2022 lopulla. Kouluttajat ja koulutukset ovat kylien tilattavissa vuoden 2023 alusta
alkaen. Hanke päättyy 31.3.2023, jonka jälkeen Kymenlaakson Kylät ry vastaa
ostopalveluna Kyläkoutsi-konseptin ja verkoston kehittämisestä yhdessä PäijätHämeen, Silmu-kylien ja Uudenmaan Kylät ry:n kanssa. Ostopalvelusopimus
Suomen Kylät ry:n kanssa tehdään aluksi ajalle 1.4. –31.12.2023, jonka jälkeen
sopimusta tarkastellaan uudestaan.
Kestävän kehityksen viikko -projekti 2022-2023
Osallistutaan Suomen Kylät ry:n ja SLF:n hallinnoimaan maaseutupoliittiseen
verkostohankkeeseen, jossa järjestetään Kestävän kehityksen viikko seitsemässä
maakunnassa. Kymenlaakson kylät ry koordinoi vuoden 2022 Keke-viikkoa ja on
sitoutunut järjestämään tapahtumaviikon myös vuonna 2023.
Tapahtumaviikolla nostetaan esille kylien kestäviä toimijoita ja toimia.
Tapahtuman ajankohdaksi on päätetty 25.9.-1.10.2023, jolloin on myös Euroopan
kestävän kehityksen viikko. Tapahtumaviikon tarkempi suunnittelu aloitetaan
alkuvuodesta 2023 yhteistyössä valtakunnallisen verkoston kanssa.
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Kymenlaakson Kylät ry:n projektiraha vuosille 2022-2023 on 7000 euroa.
Älykästä kylätoimintaa ja uusia kumppanuuksia -hanke
Hankkeessa pilotoidaan seudullisen kyläneuvojan toimi, joka vastaa eteläisen
Kymenlaakson kylien ja kuntien kuin myös kylien välisen uudenlaisen
yhteistyötavan kehittämisestä. Kyläneuvoja toimii maaseutualueen yhdistysten
(eritoten kyläyhdistysten ja vastaavien) sekä kuntien välisenä yhteistyökaluna.
Hankkeessa lisätään kylien ymmärrystä ja tarjotaan työkaluja nykyistä
suunnitelmallisempaan ja pitkäjänteisempään kehittämistyöhön Älykäs kylä-,
yhteistyö- ja ympäristö-kärjillä. Nuorten aktivointi uusin tavoin sekä kylien
työkokeilu- ja harjoittelupaikkojen ”välittäminen” on myös osa hankkeessa
tehtävää älykästä työtä.
Hankkeeseen on valittu projektipäällikkö, joka aloittaa työssä tammikuun 2023
alussa. Hanke päättyy 31.12.2024.
Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun maatalousrahastosta.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 139 000€ ja julkinen tuki 90%.
Kyläportaaliuudistus -hanke
Kymenlaakson Kylät ry hallinnoi Kyläportaalia, joka koostuu noin 30 kylän
kotisivuista. Sivusto on valitettavan vanhentunut eikä toimi teknisiltä
ominaisuuksiltaan. Portaalin päivittämistä on toivottu monelta eri taholta, ja tämä
työ pyritään käynnistämään vuoden 2023 aikana. Asiasta on keskusteltu kylien
edustajien ja sidosryhmien kanssa, ja Xamkin luovien alojen harjoittelija on tehnyt
esiselvitystyötä sivuston tarpeista asiakasnäkökulmasta vuoden 2022 syksyllä.
Tähän isoon projektiin toivotaan saatavan rahoitus maaseuturahastosta.
Muut hankeaihiot ja aiesopimukset:
Aiesopimus Suomen Kylät ry:n ja Maa- ja kotitalousnaisten kanssa hankkeessa:
Yhdessä tekemällä, terveellinen, hyvinvoiva yhteisö ja ympäristö
”Hankkeen tavoitteena on, että maaseudulla asuville neuvotaan ja ohjataan
huokean, terveellisen ja ympäristö- sekä ilmastonäkökulman huomioivaan ruoan
valmistukseen. Samalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, kun kokoonnutaan
yhteiseen tilaisuuteen ja aterioidaan sen päätteeksi. Aterian valmistukseen
osallistuvat MKN järjestön väki yhteistyössä SKn toimijoiden kanssa.”
Rooli: Maakunnalliset kyläyhdistykset toimivat paikallisina alueasiantuntijoina ja
avustavat mm. tilaisuuksien järjestelyissä ja viestinnässä. Varattu
rahoitus/maakunta 6000euroa.
Aiesopimus Omaishoitajaliiton kanssa hankkeessa: Boosteri – omaistoimintaa
katvealueille
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Rooli: viestinnällinen
”Boosteri-hankkeessa
kehitetään
ja
käynnistetään
yhteisömuotoisia
omaistoiminnan tukimuotoja omaishoitajille ja läheisestään huolehtiville
Kymenlaakson ja Pohjanmaan maakunnissa. Nämä ovat ns. katvealueita, joilla
liiton tai yhdistysten toimintaa ei ole osittain ollenkaan ja ainakin sitä on hyvin
vähän tarpeeseen nähden.”

TALOUS
Perustoiminnan toteuttamiseksi yhdistys saa Suomen Kylät ry:n kautta
kylätoiminnan valtionapua, joka on vuonna 2023 37 235 € (valtion
talousarvioesitys
9/2022).
Mahdollisesta
lisämäärärahasta
(v.
2022
8000e/maakunta) saadaan päätös joulukuussa 2022, ja se tulee kohdentaa
kyläkehittämiseen Suomen Kylät ry:ltä saatavan erillisen suunnitelman
mukaisesti.
Perustoiminnan ja hankkeiden omarahoitusosuuksien rahoittamiseksi yhdistys
kerää jäsenmaksuja sekä voi järjestää pienimuotoista varainhankintaa. Muuta
pienimuotoista tuloa yhdistys saa muun muassa Suomen Kylät ry:n kanssa
solmitusta ostopalvelusopimuksesta Kyläkoutsi-konseptin ylläpitoon liittyen.
Hankerahoitusta käytetään ainoastaan hankkeista
kattamiseen rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti.

Liitteet

aiheutuvien

kulujen

Talousarvio 2023
Valtionapubudjetti 2023

Paikka ja aika
Kouvolassa 24.11.2022

____________________________

___________________________

Sami Porkka
puheenjohtaja

Elina Seppänen
toiminnanjohtaja
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