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KYLÄJAOSTO 13.2.2019 klo 11 Tampere, Holiday Inn 
 
Läsnä: Tauno Linkoranta, Petri Rinne, Ann-Sofi Backgren, Sofia Tuisku, Jani Hanhijärvi, Esa Aunola, 
Jaana Sippola, Henna Pirkonen, Tuomas Perheentupa, Marianne Liitelä 
 
1. Brändäämisen viimeisimmät kuulumiset: logon jalkauttaminen maakuntiin ja Avoimet Kylät 
& muuta mukavaa 
 
Brändäys: Yhteisestä logosta ja sen käyttöönotosta tullut vain vähän kritiikkiä, monet ilmoittaneet 
ottavansa koko ilmeen käyttöön. Tilanne on prosessissa: 6 maakunnalta puuttuu vastaus, 7 ottaa 
kokonaan käyttöön, muilla vähän vielä auki. 
 
Avoimet Kylät: Tilataan uusia kylttejä, ja tarroja uudella logolla vanhoihin kyltteihin. 
Toukokuun alussa tapahtumia aletaan syöttämään kartalle. Kaupunginosia pitäisi nyt alkaa 
rekrytoimaan. 
 
MT:n metsänomistaja-liitelehteen (8.5.) tulossa 8-sivuinen-liitelehti. Sofian DL huhtikuun 
puolivälissä, mahdolliset aineistot toimitettava Sofialle 10.4. mennessä. 
Sisältö auki, mutta asiaa vähän joka ”suuralueesta” (etelä, itä…), yhteystiedot-sivu, Avoimet Kylät-
sivu, Suomen Kylien yleisesittely, paino kuitenkin kyläpuolessa, mutta leader rahoittaa 
kylätoimintaa, joten laaja kuva laajasta toiminnasta. Etelä-Suomi: työllistäminen, lounais-Suomi: 
kylien kestävyyspolku/kylätalot, Keski-Suomi: koulut, Pohjois-Savo: vanhukset, Pohjanmaa: 
kotouttaminen, Lappi: matkailu. Ajatusten virtaa sisällöstä: Tarinoita, koukuttava kansi, turvallisuus, 
monipuolisuus, kylien määrä, kylätoiminta kaikille avointa, toiminnan monipuolisuus. Tarkoitukset: 
brändi, kokonaisuus tunnetuksi, yhteistiedot, Avoimet Kylät kärkeen, Leader- ja korttelikeissit. 
Petrin kyläkouluteksti liitelehteen. 
Irtolehtiä jakeluun: kysytään maakunnista, paljonko tarvitsevat. 
 
2. Uuden ohjelmakauden valmistelujen viimeisimmät kuulumiset  
Tane ollut SK-edustajana CAP 27-valmisteluissa: ei paljon kerrottavaa, mennään vanhoilla pohjilla, 
tulosten merkitys tulee nousemaan, ilmaston muutoksen hidastaminen tulee olemaan korkealla, 
kiireellä eteenpäin: työpajoja tulee ja menee. Älykkäät kylät ja ilmastonmuutos aiheista liki 
kylätoimintaa. Rahaa tulee olemaan vähemmän käytössä ja leader-ryhmiä patistetaan 
yhteistyöhön. 
Jaana ollut ELYssä: 2019 pitäisi tapahtua paljon ja aikataulut eivät pidä, rahat vähenee, 
hankebyrokratia ei helpotu, ohjelmakausi viivästyy. Komissio saattaa jatkaa toteutusaikaa. 
Leader-jaostossa pohdittu: Uudelle toimintakaudelle parempaa toimintarahamallia. Heliltä tulossa 
mallista kommenttipyyntö leader-ryhmille. 
Kyläpuolelle keksittävä muitakin rahoituskeinoja: STEA, muita? ESR:ää hyödynnetty huonosti 
omarahoitusosuuden takia.  
 
3. Terveiset Oulun 1.2. -tilaisuudesta (jaostot yhdessä, SK-strategia, hiiliviisaus ja Älykkäät kylät 
-tematiikka aiheina)  
Tanen kolmen kärki: hiiliviisaus, Älykkäät kylät ja MMM:n työpaja. Hyvä tilaisuus, jossa kylä- ja 
leadertoimijat tutustuivat toisiinsa. Keskusteltiin yleisesti, miten SK jatkossa tulevaisuuttaan tekee, 
ei niinkään strategisia suuntaviivoja. Myös Oulussa todettiin, että jatkossa ei raskasta ohjelmaa, vaan 
ketterämpi paperi. Oulun esimerkki oli hyvä, korttelitoiminta näkynyt tähän mennessä enemmän 
Helsinki-vinkkelistä. Järjestön vahvistumisen paikka, kun saadaan korttelit mukaan. Syksyllä 
mahdollisesti vastaava kylä- ja leadertoimijoiden yhteistilaisuus. 
Seuraava jaostojen yhteistapaaminen SK:n kevätkokouksen yhteydessä sekä syksyllä Lokaalissa. 
CAP27: ei enää ohjelmia vaan maaseutusuunnitelmia 
Älykkäät kylät ryhmätyö: Mitä älykäs kylä tarkoittaa. Ei vain digitaalisuutta, joka on vain yksi 
työväline. Älykkyys on paljon suurempi kokonaisuus. 
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Euroopan älykyläverkoston kokoontuminen Suomessa: 50 osallistujaa. Tehdään lausunto, mikä 
älykyläverkosto on. Seuraavan kerran toukokuussa Ranskassa.  
 
4. Seurantalokuulumisia Kotiseutuliitosta  
Tane on edustajana seurantaloasiain neuvottelukunnassa. Ei mainintaa kylätaloista, joita paljon, 
pitäisi tunnustaa mukaan. SK ja Kuntaliitto ainoat järjestöt, jotka ovat asian päällä. Keskusteltu 
hankemahdollisuuksista. Hyvä paikka tehdä yhteistyötä Kuntaliiton kanssa. Mallitila -> kylätaloista 
mallitaloja: korjaus, hiiliviisaus yms. Muuta kylätaloista: Kokoontumistilojen katselmukset, 
korjausavustukset, esim. energiatehokkuushanke Lantulan kylätalolle. 
 
Ja lopuksi kysymys: Miksi MTK ei ota mitään roolia lähiruoka-asioissa? 
 
5. Kyläasiamiespäivien ja kevään neuvottelupäivien valmistelut  
Kyläasiamiespäivät 12.-14.6.: Hennan Kyläasiamiespäiväkyselyyn vastattu kivasti, toiveita toki 
ristiin. Vapaata keskusteluaikaa ja verkostoitumista toivottiin, ei tarvitse olla koko ajalle ohjelmaa. 
Päivien pituudesta eriäviä toiveita: 3- vai kuitenkin 2-päiväinen. Henna päättää. 
Neuvottelupäivien 22.-23.5. (Tampere Koskipuisto) aiheita: 

- laatutyö 
- Siron lakimiesnurkkaus 
- VA-tarkistuksen tulokset 
- Maatalous yrittäjien Arja Peltomäki: Välitä ja viljele -kampanja 
- Pyhän Olavin reitti -hanke  
- Maanpuolustuskoulutusyhdistys Rintala 
- Työpaja: jotain mitä voisi hyödyttää strategiassa: hiiliviisaus, älykylät 
- Muita mahdollisia: Turvallisuus, ilmastonmuutos, vanhusasiat, Timo Reko ja hiiliviisaus? 

Älykkäät Kylät ja Tantarimäki 
- Auvo Hirvonen: minä ja kylätoiminta -katsaus 
- Iltaohjelma: ulos hotellista, Torni? Tullikamari? 

 
6. Vuoden kylä -kilpailun kehittäminen  
Maakunnallisten kylien valinnan pitäisi olla linjassa: teema haasteena, kun maakunnissa valinnat 
tehdään eri aikaan. Valinta-ajankohtaa voisi yhtenäistää. Maakunnissa voisi olla sama lomake kuin 
valtakunnan kisassa. Tehdään ennakkokysely maakunnille: milloin kylä on palkittu. 
Tane ja Esa vetävät työpajan kevään neuvottelupäivillä Vuoden Kylä -kilpailun kehittämisestä: 
Saadaanko synkronoitua maakunnat, kun valinnat ja palkitsemiset eri aikoihin vuotta maakunnissa? 
Miten sovitaan valintakriteerit - ei kumminkaan suoraan teemoja? 
Pohdittiin myös, olisiko syytä nostaa jotain teemoja vaaleihin kylätoiminnan alueelta, kyläkouluista 
puhuttiin paljon, konkreettinen vaalitavoite voisi olla pienkoululisän takaisin saaminen, sen 
poisvetäminen on ollut selkeästi virhe. 
 
7. Muita asioita - mitä? 
 Seuraava kokous 14.5. klo 11-16, Tampere. 


