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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 
 
Valkealan kylät ry on kyläyhdistysten yhteistyöjärjestönä pyrkinyt omalla esimerkillään 
vahvistamaan maaseutukylien luottamusta siihen, että omalla kehittämistyöllä on mahdollista 
vaikuttaa oman lähiympäristön ja koko alueen kehittymiseen. 
 
1. Yhteistyö 
Valkealan kylät ry on korostetusti aktiivinen osa paikallista ja seudullista maaseutuverkostoa. 
Toiminnallinen yhteistyö ensisijaisesti Valkealan sekä Kouvolan alueella on järjestön 
keskeinen tavoite. 
 
Osallistutaan aktiivisesti kylien edustajien välityksellä Kylien neuvottelukunnan toimintaan ja 
tuetaan mm. vapaa-ajan asukastoimikunnan toimintaa käytettävissä olevilla keinoilla. 

 
Pyritään edelleen vahvistamaan ja monipuolistamaan yhteistyötä Kouvolan alueen 
kylätoimikuntien sekä Kymenlaakson Kylät ry:n kanssa. 

 
Pidetään yllä Valkealan kylien tonttiasiamiesten ja Valkealan Kylät ry:n välistä yhteistyötä. 

 
Pyritään yhteistyön avulla tukemaan Elovalkeiden sekä Puotimuseon kehittämistyötä.  
 
Pyritään yhteistyöhön aloittavan aluetoimikunnan kanssa. 

 
Jatketaan hyvin toiminutta yhteistyötä Kotiseutuyhdistyksen, JEV-säätiön sekä Valkealan 
Sanomien kanssa (mm. Litviikkimarkkinat). Etsitään uusia yhteistyömahdollisuuksia Valkealan 
alueen yritysten sekä järjestöjen kanssa. 

 
2. Hanketoiminta 
Pyritään löytämään uusia hankeideoita esimerkiksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
Tulevassa toiminnassa tulee erityisesti pyrkiä hyödyntämään Pohjois-Kymen Kasvu ry:n, 
Kymenlaakson Kylät ry:n, JEV –säätiön, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön ja Kouvolan 
kaupungin maaseutupalveluiden rahoitusmahdollisuuksia. 
 
3. Kokoukset 
Pidetään sääntömääräiset vuosikokoukset (2 kpl) sekä tarvittava määrä hallituksen kokouksia.  
Pyydetään hallituksen jäseniä kutsumaan nuoret mukaan kokouksiin.  

 
Osallistutaan aktiivisesti kylien järjestämiin tilaisuuksiin sekä maaseudun kehittämistoimintaan 
liittyviin kokouksiin. 
 
4. Tiedotustoiminta 
Ylläpidetään ja kehitetään edelleen Valkealan Kylät ry:n uudistuneita nettisivuja. Kannustetaan 
ja tuetaan kylien omien kotisivujen laadintaan osana VaKy ry:n sivustoa. Kehitetään Valkealan 
kylät ry:n ja jäsenkylien välistä sisäistä tiedotustoimintaa ja sähköisiä yhteyksiä. 



2/2 
Jatketaan tiedotusyhteistyötä Valkealan Sanomien kanssa.  

 
5. Jäsenhankinta 
Pyritään lisäämään kannattajajäsenien lukumäärää mm. kirjein ja ilmoituksella Valkealan 
Sanomissa. Kannattajajäsenillä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen hallituksen kokouksiin 
puheoikeudella (ei äänioikeutta). 
 
6. Varainhankinta 
Kyliltä kerätään syyskokouksen määräämä vuosittainen jäsenmaksu. 
Jäsenmaksuilla pyritään keräämään mahdollisten hankkeiden omarahoitusosuutta. Joihinkin 
kaupungin kanssa yhteisiksi koettujen menoerien kustannuksiin haetaan kaupungin, 
säätiöiden ja OP-rahaa yhteiseen hyvään  rahoitusta.  
Markkinoidaan ja myydään Aito Valkialain – tuotteita,lippikset ja paidat (10e/kpl) Puotimuseolle 
myyntiin 20% provikkaa vastaan. 
Tapahtumien kehittäminen osana varainhankintaa mm. mölkkykisat ja työfoorumi. 
 
7. Koulutus-/kurssitoiminta 
Järjestetään tarpeen mukaan koulutusta kylien toimijoille. 
 
8. Edunvalvonta 
Tehdään laaja-alaista maaseudun edunvalvontatyötä yhteistyössä alueen kyläyhdistysten 
sekä muiden maaseudun järjestöjen kanssa. Mielenkiintoa kohdistetaan mm. kaavoitukseen, 
yhteisiin julkisiin tiloihin sekä tiestön valaistukseen. 
 
9.Teemavuosi 2019 
Vuoden 2019 teema on ”pidetään yhteyttä”. 
  
10. Tapahtumat 
Litviikkimarkkinat  
Jatketaan yhteistyötä kyläkummien kanssa; osana työfoorumia. Kyläkierros; retki yhteistyössä 
kyläkummien kanssa. 
Järjestetään jo perinteiset kylienväliset mölkkykilpailut osana EloValkeat –tapahtumaa. 
Osallistutaan vuoden aikana lähialueilla järjestettäviin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
 
 
 
 


