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TIIVISTELMÄ 
 
Suomen Kylät ry – Finlands Byar r.f. on kylä- ja LEADER-toimintaa sekä paikallista 
kehittämistä edistävien verkostojen yhteistyöjärjestö. Jäseniä ovat paikallista kehittämistä 
edistävät valtakunnalliset järjestöt, kaikki Leader-ryhmät ja maakunnalliset 
kyläyhdistykset, maakunnan liittoja sekä kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä. Sekä suomen- 
että ruotsinkielinen toiminta kuuluvat yhdistyksen toimialaan, mikä kattaa koko maan. 
Suomen Kylät ry edistää Suomen kaikkiaan noin 4 000 kylän, 19 maakunnallisen 
kyläyhdistyksen ja 54 Leader-ryhmän paikallislähtöistä kehittämistyötä. Yhdistys toimii 
valtakunnallisena yhteistyöjärjestönä kylien kehittämisessä sekä asukkaiden elinolojen ja 
hyvinvoinnin edistämisessä.  
 
Suomen Kylät ry:n missio: Suomen Kylät ry on paikalliskehittämisen eduntekijä, jonka 
tavoitteena on paikallisyhteisöjen ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin sekä osallisuuden 
edistäminen.  
 
Toiminnan visio vuoteen 2030 mennessä: Paikalliskehittäjien valtakunnallinen järjestö 
Suomen Kylät ry kokoaa yhteisölähtöistä kehittämistyötä tekevät, eri aluetasojen toimijat 
työskentelemään yhdessä paikallisyhteisöjen ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen kattaa koko Suomen ja kaikki suomalaiset ilman 
maaseudun ja kaupungin rajaa. Maaseutupolitiikan rinnalla otetaan vastuuta myös sosiaali-
, työvoima-, ympäristö- ja aluepolitiikan haasteista. 
 
Vuoden 2020 toiminnan uudet avaukset liittyvät Paikallisen kehittämisen valtakunnallisen 
ohjelman päivittämiseen vuosille 2021-24 sekä yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen 
laajentumiseen kaupunkeihin. Läpileikkaavina teemoina ohjelmassa ja toimintavuonna 
2020 ovat kestävä kehitys, uudistuminen ja nuorten saaminen mukaan toimintaan.  
  
Suomen Kylät ry tuottaa paikalliseen kehittämiseen liittyviä sähköisiä uutiskirjeitä, some-
sisältöjä sekä printtimedian liitelehtiä, esitteitä ja muuta aineistoa. Viestintää toteutetaan 
monikanavaisesti hyödyntäen sekä omia että yhteistyötahojen kanavia. Järjestön omia 
kanavia ovat suomenkylat.fi -verkkosivut sekä sosiaalisen median tilit Facebookissa, 
Twitterissä, Instagramissa ja Youtubessa (@suomenkylat). Järjestön kanavien lisäksi 
käytössä on leadersuomi.fi -sivusto ja Leader – Paikallisesti kehittäen -Facebook-sivu 
Leader-viestintään sekä Avoimet kylät -tapahtuman kanavat www.avoimetkylat.fi, 
Avoimet kylät -Facebook-sivu ja Avoimet kylät -Instagram-tili.  
 
Näkyviä tapahtumia ovat yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa järjestettävä 
Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti Vuoden Kylä -valintoineen 1.-3.10.2020 Kurikassa, 
Avoimet  
Kylät -tapahtuma 13.6.2020, eduskunnan kylätoimintaverkoston miniseminaarit, kahdesti 
vuodessa järjestettävät Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät sekä Leader-
parlamentti. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukena toimii osaltaan eduskunnan 
kylätoimintaverkosto, jossa on laaja edustus eri puolueista. 
 
Suomen Kylät ry on jäsenenä useissa eurooppalaisissa maaseudun yhteistyöjärjestöissä, 
kuten ERCAssa (European Rural Community Alliance), ELARDssa (European LEADER 
Association for Rural Development), HNSLssa (Hela Norden ska Leva) ja PREPAREssa 
(Partnership for Rural Europe). Suomen Kylät ry auttaa voimavarojensa puitteissa 
jäsenistöään ja verkostojaan uusien kansainvälisten yhteyksien löytämisessä sekä 
toteuttaa tavoitteellista eduntekemistä kansainvälisillä areenoilla. 
Suomen Kylät ry:llä on sosiaali-, maaseutu- ja työllisyyspoliittista hanketoimintaa. 

http://www.avoimetkylat.fi/


 
  Toimintasuunnitelma 2020 
 
 
 
 
  

3 
 

Hanketoiminta muodostaa keskusjärjestön kokonaisrahoituksesta ja henkilöstöstä 
suurimman osan. Leader-asiamiestoiminta tuotetaan Leader-ryhmien yhteisellä 
ostopalvelurahoituksella. Kylätoiminnan valtionavulla työskentelee Suomen Kylät ry:ssä 
neljä työntekijää. Kylätoiminnan valtionapu, joka valtion budjetissa on vuonna 2020 1,1 
miljoonaa euroa, jaetaan kaikkiaan 21 kylätoimintaorganisaation kesken eli keskusjärjestö 
Suomen Kylät ry, 19 maakunnallista kyläyhdistystä sekä ruotsinkielistä toimintaa 
harjoittava Svensk Byaservice.  
 
Suomen Kylät ry:n jäsenjärjestöjen lukumäärä loppuvuonna 2019 on yhteensä 119.  
 
 
 
SAMMANDRAG 
 
Finlands Byar rf är en nationell tvåspråkig samarbetsorganisation för byaverksamhet, 
Leader-arbete och annat lokalt utvecklingsarbete. Som medlemmar ingår nationella 
organisationer som främjar lokal utveckling, alla Leader-grupper och regionala 
byaföreningar, landskapsförbund, samt bya- och stadsdelsföreningar. Såväl finsk- som 
svenskspråkig verksamhet hör till föreningens verksamhetsområde, som täcker hela 
landet. Finlands Byar befrämjar det lokalt förankrade utvecklingsarbetet i Finland för ca 4 
000 byar, 19 regionala byaföreningar och 54 Leader-grupper. Föreningen fungerar som en 
nationell samarbetsorganisation för byarnas utveckling, samt i främjandet av invånarnas 
levnadsförhållanden och välmående. 
 
Finlands Byar rf:s mission: Finlands Byar rf är intressebevakare för lokal utveckling med 
målet att befrämja lokalsamhällenas och deras invånares välmående samt delaktighet. 
 
Verksamhetens vision till år 2030: De lokala utvecklarnas nationella organisation Finlands 
Byar rf samlar aktörer på lokal och regional nivå som tillsammans arbetar för 
samhällsbaserat utvecklingsarbete för att öka välbefinnandet hos lokalsamhällena och 
deras invånare. Det lokala utvecklingsarbetet inbegriper hela Finland och alla finländare, 
utan gräns mellan landsbygd och stad. Vid sidan av landsbygdspolitiken tas även ansvar för 
frågor inom social-, arbetskrafts-, miljö- och regionalpolitiken. 
 
I den nya verksamheten för år 2020 ingår uppdateringen av det lokala 
utvecklingsprogrammet på riksnivå (Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma) för 
åren 2021-24, samt utvidgning av samhällsbaserad lokal utveckling till städerna. 
Genomgående teman i programmet och verksamhetsåret 2020 är hållbar utveckling, 
förnyelse och att få med unga i verksamheten. 
 
Finlands Byar rf finns på sociala medier och ger ut ett elektroniskt nyhetsbrev inom lokal 
utveckling, framställer tryckta bilagetidningar, broschyrer och annat material. 
Kommunikationen sker via många kanaler, vilket inbegriper egna och 
samarbetsorganisationernas kanaler. Organisationen egna kanaler är webbplatsen 
suomenkylat.fi, samt sociala mediekonton på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube 
(@suomenkylat). Förutom organisationens kanaler finns också en leadersuomi.fi-
webbplats och en Facebook-sida för Leader-kommunikation (Leader – Utveckla lokalt), 
samt Öppna Byarnas dag-evenemangets kanaler på www.avoimetkylat.fi, Facebook-sidan 
för Öppna Byarnas dag och Instagram-kontot för Öppna Byarnas dag. 
 
 
 

http://www.avoimetkylat.fi/
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Tillsammans med samarbetsnätverken ordnas det nationella Landsbygdsparlamentet, 
inklusive valet av Årets by, 1-3.10.2020 i Kurikka, evenemanget Öppna Byarnas dag 
13.6.2020, miniseminarier av riksdagens nätverk för byaverksamhet, utbildnings- och 
rådplägningsdagar för byaverksamheten som ordnas två gånger i året, samt Leader-
parlamentet. Riksdagens nätverk för byaverksamhet, som har en bred representation från 
olika partier, bidrar till samhällsinflytande. 
 
Finlands Byar rf är medlem i flera europeiska samarbetsorganisationer: ERCA (European 
Rural Community Alliance), ELARD (European LEADER Association for Rural 
Development), HNSL (Hela Norden ska leva) och PREPARE (Partnership for Rural Europe). 
Finlands Byar rf hjälper, inom ramarna för resurserna, sina medlemmar och nätverk att hitta 
nya internationella kontakter, samt bedriver målmedveten intressebevakning på 
internationella arenor. 
 
Finlands Byar rf bedriver social-, landsbygds- och sysselsättningspolitisk 
projektverksamhet. Projektverksamheten utgör största delen av centralorganisationens 
totala finansiering och av dess personal. Leader-ombudsverksamheten bedrivs med 
Leader-gruppernas gemensamma köptjänstfinansiering. Fyra arbetstagare inom Finlands 
Byar rf är anställda via statsbidraget för byaverksamhet. Det statliga stödet för 
byaverksamhet, som i statsbudgeten 2020 är 1,1 miljoner euro, kommer att fördelas mellan 
21 byaverksamhetsorganisationer, d.v.s. centralorganisationen Finlands Byar rf, 19 
regionala byaföreningar och Svensk Byaservice som idkar verksamhet på svenska. Svensk 
Byaservice är bl.a. med och ordnar den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, som nästa 
gång hålls 2020 i östra Nyland. Svensk Byaservice, som även samlar svensk- och 
tvåspråkiga Leader-grupper och regionala byaföreningar till ”Tammerfors-träffar” 1-2 ggr 
om året, har egen hemsida  //bya.net/start/ och blogg, samt finns på sociala medier 
(Facebook och Twitter). 
 
Finlands Byar rf:s medlemsorganisationer uppgår till sammanlagt 119 stycken i slutet av 
2019. 
 
  

https://bya.net/start/
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1. JÄRJESTÖN TOIMINTA-AJATUS JA VISIO 
 
1.1 Toimintakenttä ja toiminnan tarkoitus 
 
Suomen Kylät ry – Finlands Byar r.f. on kylä- ja LEADER-toimintaa ja paikallista kehittämistä 
edistävien verkostojen yhteistyöjärjestö. Jäseniä ovat paikallista kehittämistä edistävät 
valtakunnalliset järjestöt, kaikki Leader-ryhmät ja maakunnalliset kyläyhdistykset, 
maakunnan liittoja sekä kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä. Sekä suomen- että 
ruotsinkielinen toiminta kuuluvat yhdistyksen toimialaan, mikä kattaa koko maan. Suomen 
Kylät ry edistää Suomen kaikkiaan noin 4 000 kylän, 19 maakunnallisen kyläyhdistyksen ja 
54 Leader-ryhmän paikallislähtöistä kehittämistyötä. Yhdistys toimii valtakunnallisena 
yhteistyöjärjestönä kylien kehittämisessä sekä asukkaiden elinolojen ja hyvinvoinnin 
edistämisessä.  
 
Järjestön vuosien 2018-19 laatutyöprosessissa toiminnan missioksi kirkastui: 
Suomen Kylät ry on paikalliskehittämisen eduntekijä, jonka tavoitteena on paikallisyhteisöjen 
ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen.  
 
Toiminnan tarkoituksena on paikallisyhteisöjen elinvoimaisuuden vahvistaminen niin, että 
asukkaille luodaan edellytykset riittävään toimeentuloon, hyvään ympäristöön, 
sosiaaliseen hyvinvointiin, arjen turvallisuuteen ja lähipalveluihin. Puoluepoliittisesti 
sitoutumattomana järjestö edistää ja hoitaa yhteyksiä valtakunnallisiin vaikuttajiin toimien 
kylien ja asukkaiden viestintuojana valtakunnalliseen päätöksentekoon eduskunnassa ja 
muilla yhteiskuntapoliittisilla foorumeilla. Suomen Kylät ry viestittää omasta työstään, 
kylien yhteiskunnallisesta asemasta ja kylä- ja Leader-toiminnasta sekä välittää kylille ja 
niiden maakunnallisille ja kuntakohtaisille kyläyhdistyksille esimerkkejä hyvistä 
toimintatavoista. Järjestö toimii yhteyksien rakentajana, tiedon välittäjänä ja viestittäjänä. 
 
Suomen Kylät ry:llä ja sen maakunnallisilla jäsenyhdistyksillä on kasvava tarve aktivoida 
koulutustoimintaa ja nostaa kylätoimijoiden ja muiden paikallistoimijoiden osaamisen 
tasoa ja tieto-taitoa sekä vahvistaa viestintää. Suomen Kylät ry:n ja sen valtakunnallisten 
jäsenjärjestöjen kiinteä yhteistyö tarjoaa tähän varteenotettavia mahdollisuuksia. Vuonna 
2020 päivitetään Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma vuosille 2021-24 ja 
vaikutetaan EU-rahoituskausien välisen siirtymäkauden sujuvuuteen. Samalla toimitaan 
aktiivisesti kansallisissa ja EU-tason verkostoissa paikalliskehittämisen kannalta 
myönteisen uuden rahoituskauden 2021-27 valmistelussa. Tiedottamisessa korostuu 
vaikuttavuusviestintä rahoituskauden 2014-20 tuloksista ja vaikutuksista.   
 
Suomen Kylät ry tuottaa paikalliseen kehittämiseen liittyviä sähköisiä uutiskirjeitä, some-
sisältöjä sekä printtimedian liitelehtiä, esitteitä ja muuta aineistoa. Näkyviä tapahtumia ovat 
yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa järjestettävä Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti 
Vuoden Kylä -valintoineen 1.-3.10.2020 Kurikassa, Avoimet Kylät -tapahtuma 13.6.2020, 
eduskunnan kylätoimintaverkoston miniseminaarit, kahdesti vuodessa järjestettävät 
Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät sekä Leader-parlamentti. 
 
Suomen Kylät ry toteuttaa ruotsinkielisen toimintansa Svensk Byaservicen välityksellä, 
joka toimii Svenska lantbrukssällskapens förbund -järjestön (SLF) yhteydessä. Tätä kautta 
otetaan huomioon suomenruotsalaisten kylien ja Leader-ryhmien tarpeet. Svensk 
Byaservice toimii ruotsinkielisen palvelun ja koulutuksen tuottajana.  
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1.2 Toiminnan tavoitteet 
 
Järjestön vuosien 2018-19 laatutyöprosessissa toiminnan visioksi vuoteen 2030 on 
vahvistunut: 
  
Paikalliskehittäjien valtakunnallinen järjestö Suomen Kylät ry kokoaa yhteisölähtöistä 
kehittämistyötä tekevät, eri aluetasojen toimijat työskentelemään yhdessä paikallisyhteisöjen 
ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen 
kattaa koko Suomen ja kaikki suomalaiset ilman maaseudun ja kaupungin rajaa. 
Maaseutupolitiikan rinnalla otetaan vastuuta myös sosiaali-, työvoima-, ympäristö- ja 
aluepolitiikan haasteista. 
 
Kylätoiminnan tavoitteena on maaseudun asukkaiden elinolosuhteiden ja hyvinvoinnin 
sekä kylien vetovoimaisuuden parantaminen ja paikallisuuden vahvistaminen toiminnan eri 
tasoilla. 
 
Suomen Kylät ry laajentaa toimintaansa niin, että kylien ja maakunnallisten kyläyhdistysten 
lisäksi yhä useampi kaupunginosayhdistys on mukana Leader-tyyppisen toimintatavan 
kautta. Ruohonjuuritason kaupunginosakehittämiselle on perustettu oma korttelijaosto 
kylä-, Leader- ja KV-jaostojen rinnalle. Leader-toimintatapa on juurtunut jo nyt osaksi 
paikallista kehittämistyötä ja Suomen maaseutupoliittista järjestelmää. 
  
Kyläasiamiesjärjestelmän toiminta turvataan maakuntien oman varainhankinnan, 
hanketoiminnan ja osin valtionavun turvin. Valtionavun tavoitetasoksi asetetaan 1,5 
miljoona euroa vuodessa, mikä mahdollistaisi maakunnallisten kyläasiamiesten 
kokoaikaisuuden. Tavoitteina on, että yhä useampi kylätoimikunta rekisteröityisi 
kyläyhdistykseksi (nyt lähes 3 200) ja lisätään voimassa olevien kyläsuunnitelmien 
lukumäärää (nyt 2 020). Maakuntien, seutukuntien ja kuntien toimintaa kehitetään kaksi 
kertaa vuodessa järjestettävien kylätoiminnan neuvottelupäivien, vuosikokouksien, 
jaostokokouksien ja Leader-parlamenttien esitysten pohjalta. 
  
On tärkeää, että paikallisen kehittämistyön osaamistaso vahvistuu ja tartumme uusiin 
haasteisiin. Suomen Kylät ry on liittynyt mm. valtakunnallisen SOSTE-järjestön ja EU-tason 
Ecolise-järjestön jäseneksi vahvistaakseen sosiaali-, työvoima- ja ympäristöpolitiikan 
osaamistaan. Paikallisten palvelujen ja työpaikkojen turvaamiseksi kylät ovat kehittäneet jo 
nyt vaihtoehtoisia lähipalvelujen tuottamistapoja, perustaneet monipalvelukeskuksia, 
kyläosuuskuntia ja yrityksiä. Myös vähähiilisiä ja energiaomavaraisia kyliä maassamme on 
kasvava joukko. 
 
Kyläsuunnitelmien sekä muiden kolmannen sektorin suunnitelmien ja ohjelmien on oltava 
osa kuntasuunnittelua, seutusuunnitelmaa, maakuntaohjelmaa sekä valtakunnallisia 
ohjelmia. Kunnan ja sen kylien välille on järjestettävä toimiva ja vuorovaikutteinen 
neuvottelu- ja sopimusmekanismi, mikä edistää lähidemokratiaa. 
 
Suomi on pitkäjänteisen työn tuloksena kehittynyt kylätoiminnan ja paikallisen 
kehittämistyön uranuurtajaksi Euroopassa. Tätä tietotaitoa kysytään laajalti. Toimivat 
kansainväliset yhteydet ovat olemassa eri maihin ja organisaatioihin; niitä vahvistetaan 
edelleen toiminnan joka tasolla. Suomen Kylät ry toimii vuonna 2020 aktiivisesti Leader-
metodin levittämiseksi uusille maantieteellisille alueille mm. Kiinassa ja Afrikassa, mutta 
myös uusille politiikkalohkoille EU-tasolla, mm. kaupunki- ja kehityspolitiikkaan.  
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Koottuna Suomen Kylät ry:n strategia (eli mitä tehdään) on: 
 

1.   Toimitaan kylä-, kaupunginosa- ja Leader-työn valtakunnallisena eduntekijänä 
2.    Neuvotellaan paikallisen kehittämisen ja kansalaistoiminnan edellytyksistä ja 

vahvistamisesta poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa. 
3.    Vastataan valtakunnallisista koulutus- ja viestintätapahtumista sekä -kanavista ja  

-kampanjoista. 
4.   Suunnitellaan ja toteutetaan valtakunnallisia ja alueellisia hankkeita sekä 

tunnistetaan ja levitetään hyviä paikalliskehittämisen käytäntöjä alueiden välillä. 
Tuetaan eri järjestötasojen hanketoimintaa ja toimitaan aktiivisena 
hankekumppanina. 

5.   Toimitaan aktiivisesti valtakunnallisissa, pohjoismaisissa, EU-tason ja globaaleissa 
paikalliskehittäjäverkostoissa. 

 
 
1.3 Uusia avauksia vuonna 2020 
 
Vuoden 2020 toiminnan uudet avaukset liittyvät Paikallisen kehittämisen valtakunnallisen 
ohjelman päivittämiseen vuosille 2021-24 sekä yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen 
laajentumiseen kaupunkeihin. Ohjelmapäivitys tehdään jaostovetoisesti ja tavoitteena on 
entistä strategisempi ja nopeammin vaihtuviin haasteisiin reagoiva ohjelma. 
Läpileikkaavana teemana sekä ohjelmassa että toimintavuonna 2020 ovat kestävä kehitys 
(myös Maaseutuparlamentin 2020 teemana), uudistuminen ja nuorten saaminen mukaan 
toimintaan.  
 
Valtionavun pysyessä vuonna 2020 kohtuullisella 1,1 miljoonan euron tasolla huomiota 
kiinnitetään kylätoiminnan tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Keskusjärjestö ja 19 
maakunnallista kyläyhdistystä jatkavat laatutyötään ja jatkuvaa arviointiaan omaehtoisesti 
esimerkiksi vertaisauditoinnin keinoin.  
 
Suomen maaseutupolitiikka on pyrkinyt lisäämään maaseudun ja kaupunkien 
vuorovaikutusta. Tälle on ollut paljon asenteellisia ja ohjelmallisia esteitä. Kun kaikki 
paikalliskehittäjät saadaan saman ohjelman piiriin - minkä mahdollisuuden laajennettu 
Leader-menettely antaa - monet vuorovaikutuksen esteet poistuvat. Kansalaisten tasa-
arvoisen kohtelun kannalta ei ole perusteltua, että vain maaseudulla jatketaan 
kolmikantaista yhteistyötä, muttei kaupungeissa. Selkänojaa yhteisölähtöisen 
paikalliskehittämisen kaupunkilaajentumiselle antavat MMM:n koordinoima 
Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen (YPK) työryhmä, TEMin ”Keskustelunavauksia 
alueiden Suomeen” –julkaisu sekä Euroopan komission yhteisölähtöisen paikallisen 
kehittämisen (CLLD) aloite rahoituskaudelle 2021-27.  
 
Suomen Kylät ry pyrkii saamaan jäsenikseen paikallista kehitystyötä tekevät 
kansalaistoimijat. Kaupungeissa on jo monialaisten yhdistysten liittoja ja foorumeita sekä 
kasvavassa määrin ns. neljännen sektorin toimijoita. Vuonna 2020 vahvistetaan niiden 
toimintaa edistävää korttelijaostoa. Jaosto on jo ensimmäisenä toimintavuonnaan ollut 
aktiivinen mm. ilmastonmuutoskeskustelussa ja uusissa maaseutu-kaupunki-
vuorovaikutuskanavissa. Yksi lähivuosien Lokaali-juhlista pyritään järjestämään 
kortteliympäristössä keskinäisen ymmärryksen ja hyvien käytäntöjen siirtämiseksi kylä- ja 
korttelitoimijoiden välillä.   
 
Paikallisen kehittämisen strategiset muutokset ovat suuria ja vaativat myös kylätoiminnan 
tunnettavuuden ja imagon kohottamista sekä näihin uusia toimintatapoja, kuten vuonna 
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2017 eduskuntaan perustettu kylätoimintaverkosto. Alkaneella uudella hallituskaudella 
vahvistetaan kylätoimintaverkoston näkyvyyttä ja toimintaa mm. verkkosivujen, 
vetoomusten ja kannanottojen kautta.  
 
CAP-valmisteluun ja uuteen ohjelmakauteen valmistautumiseen panostetaan vuoden 
mittaan eri foorumeilla. CAP-valmistelussa on mukana myös Suomen Kylät ry:n edustus 
valmistelutyön kaikilla tasoilla. 
 
Kehittämistyössä pyritään lisäämään myös kyläturvallisuuteen liittyvää osaamista ja 
löytämään tälle työlle rahoituskanavia. 
 
 
2. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

 
 
2.1 Hallituksen kokoukset 
 
Suomen Kylät ry:n hallituksessa ovat vuonna 2017 uudistettujen sääntöjen mukaisesti 
tasapuolisesti edustettuina: 
 
a) maakunnalliset rekisteröidyt kyläyhdistykset ja kylä- ja kaupunginosayhdistykset, 
b) rekisteröidyt maaseudun kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät) sekä 
c) valtakunnalliset ja maakunnalliset rekisteröidyt järjestöt sekä muut jäsenyhteisöt. 
 
Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 10 varsinaista jäsentä, joista kaksi 
varapuheenjohtajaa. Yksi jäsen on ruotsinkielisistä jäsenyhteisöistä. Hallitus on yhdistyksen 
toimeenpaneva elin. Hallitus vastaa toiminnan ja talouden strategiasta sekä toiminnan 
linjauksista.  
 
Hallituksen kokouksiin osallistuvat varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä varsinaisen 
jäsenen ollessa estynyt. Hallituksen kokouksen esittelijänä toimii hallituksen puheenjohtaja 
ja sihteerinä kehittämisjohtaja. Lisäksi hallitus voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita, joita 
ovat tällä hetkellä pysyväisluonteisemmin Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, 
kyläjaoston puheenjohtaja sekä Leader- ja korttelijaostojen sihteerit. Hallituksen kokouksia 
on yleensä kuusi vuodessa, kolme kevät- ja kolme syyskaudella. Hallituksen kokoukset 
voidaan järjestää tarpeen vaatiessa etäkokouksina.  
Hallituksella on apunaan toimiston henkilöstön lisäksi jaostoja ja työryhmiä. Näitä ovat 
kyläjaosto, Leader-jaosto, kv-jaosto sekä korttelijaosto. Osana tätä verkostoa toimivat 
myös eri kehittämishankkeiden ohjausryhmät.  
 
 
2.2 Yleiskokoukset 
 
Suomen Kylät ry pitää vuosittain kaksi varsinaista yleiskokousta; kevätkokouksen 
huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. 
Kevätkokouksessa esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 
Kokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi kokouksessa päätetään jäsenmaksujen 
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle ja käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat. 
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Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa 
kalenterivuotta varten sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja 
varajäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten 
toimikaudet on rajattu kolmeen peräkkäiseen eli kuudeksi vuodeksi. Kokous valitsee 
yhden tilintarkastuslaissa tarkoitetun auktorisoidun tilintarkastajan sekä 
toiminnantarkastajan ja heille varatilintarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan. 
Vuosikokouksiin kutsutaan eri alojen asiantuntijoita alustajiksi. 
 
 
3. YHDISTYKSEN VARSINAINEN TOIMINTA 

 
 
3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, eduskunta ja sidosryhmät 
 
Kylätoimintaa ja paikallista kehittämistä ohjataan tavoitteellisempaan ja tuloksellisempaan 
suuntaan mm. Paikallisen kehittämisen valtakunnallisen ohjelman 2014 - 2020 strategisten 
linjausten mukaisesti sekä ohjelmaa päivittämällä vuosiksi 2021-24. Suomen Kylät ry 
vahvistaa kylätoiminnan sekä Leader-ryhmien eduntekemistä ja lähidemokratiaa. 
Tavoitteena on paikalliselle kehittämiselle myönteisemmän yhteiskunnallisen ilmapiirin 
aikaansaaminen. 
 
Yhdistys osallistuu kuudennen Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014 - 2020, 
valtioneuvoston eduskunnalle antaman maaseutupoliittisen selonteon ja 
maaseutupoliittisen toimenpideohjelman kehittämisehdotusten toteuttamiseen. 
Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa yhteistyötä viranomaisten ja yhteistyöjärjestöjen 
kanssa tiivistetään ja jäsenjärjestöjen yhteistyömahdollisuuksia hyödynnetään nykyistä 
paremmin kylien ja kaupunginosien elinvoimaisuuden perusedellytysten turvaamiseksi.  
 
Järjestön meneillään olevia strategisia ja toiminnallisia avauksia edustavat mm. STEAn 
rahoittamat sosiaalipoliittiset hankkeet, joiden kautta järjestö on laajentanut toimintaansa 
maaseutupolitiikasta myös sosiaalipolitiikan puolelle liittyen mm. maaseudun miesten 
hyvinvointiin sekä maahanmuuttajien aktivoimiseen. Nämä tukevat osaltaan järjestön 
työllistämistoimintaa, joko koskee osin samoja kohderyhmiä, ja jota pyritään laajentamaan, 
mikäli palkkatukiratkaisut uudella hallituskaudella antavat siihen yhdistyksille lisää 
resursseja. Uusia sosiaalipoliittisia hankkeita on käynnistynyt myös joissain 
maakunnallisissa kyläyhdistyksissä.  
 
Lapset, nuoret ja perheet nousevat vuonna 2020 entistä vahvemmin järjestömme 
kohderyhmäksi kiihtyvästä demografia- ja syntyvyyskeskustelusta johtuen. Kun 1960-
luvulla jokaista ei-työtätekevää elätti 4,4 työssäkäyvää, 2030-luvulla tämä luku on enää 1,4. 
Kouluverkkokeskustelu, elinvoimapolitiikka, lasten ja nuorten osallisuus ja hyvinvointi sekä 
lapsiperheiden turvaverkko ja elämänlaatu ovat keskeisiä vaikuttamisen paikkoja, joissa 
etsitään myös uusia yhteistyökumppaneita. 
 
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukena toimii osaltaan vuonna 2017 perustettu 
eduskunnan kylätoimintaverkosto, jossa on laaja edustus eri puolueista. Suomen Kylät ry:n 
kyläjaoston edustaja toimii verkoston sihteerinä ja valmistelee verkoston kokousten 
esityslistan. Kyläjaosto valmistelee maaseutupoliittisia kannanottoja ja järjestää yhdessä 
verkoston kanssa miniseminaareja. Suomen Kylät ry on yhteydessä myös eduskunnan 
tärkeimpiin valiokuntiin ja informoi keskeisiä ministereitä ja kansanedustajia kylien 
kehittämisen ja Leader-toiminnan ajankohtaisista asioista. 
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Suomen Kylät ry tukee Maaseutupolitiikan neuvostoa (MANE) sen pyrkimyksissä vahvistaa 
maaseutupolitiikkaa. Järjestö on aktiivinen toimija kansalaistoiminnan teemaryhmän työtä 
jatkavan MANEn kansalaistoiminta ja hyvinvointi -teemaverkostossa toimien sen 
sihteeristössä. 
 
 
3.2 Valtakunnallisten järjestöjen yhteistyö ja paikallisen kehittämisen verkosto 
 
Suomen Kylät ry jatkaa jäsenjärjestöjensä ja yhteistyötahojensa välisten 
yhteistyösuhteiden tiivistämistä. Tämä palvelee ja edistää kaikkien osapuolten yhteisten 
tavoitteiden toteuttamista.  
 
Järjestön sosiaalipoliittisen toiminnan vahvistumisen myötä Suomen Kylät ry on 
hakeutunut yhteisöjäseneksi mm. SOSTE ry:een ja Kansalaisareenaan, jotka ovat 
valtakunnallisesti merkittäviä järjestöjen yhteistyöelimiä. Suomen Kylät ry osallistuu myös 
näiden kanavien kautta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja järjestöjen yhteiseen 
eduntekemiseen. Suomen Kylät ry pyrkii lisäksi laajentamaan suoraa yhteistyötään eri 
alojen valtakunnallisten järjestöjen kanssa mm. hanketoiminnassa, mikä mahdollistaa 
myös toiminnan osittaisen segmentoinnin eri väestö- ja ikäryhmiä paremmin palvelevaksi. 
Onkin ollut selkeästi havaittavissa, että Suomen Kylät ry on viime vuosina tullut varsin 
halutuksi yhteistyökumppaniksi eri alojen järjestöjen taholta. 
 
Maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutuksen ja paikallisen kehittämisen voimistamiseksi 
edistetään kaupunginosa- ja muiden keskeisten yhdistysten liittymistä jäseniksi 
maakunnallisiin kyläyhdistyksiin. Yhteistyö järjestöjen kesken edistää paikallisen 
kehittämisen laajentamista koko maan kattavaksi.  
Maaseudun elinvoimaedellytysten kehittämiseksi muiden järjestöjen kanssa jatketaan 
yhteistyötä esimerkiksi maaseudun työllisyyden ja työvoimapulan helpottamiseksi. 
Yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa tehdään määrätietoista vaikuttamistyötä 
osallistumalla tulevan ohjelmakauden eri valmisteluryhmien työhön aktiivisesti. 
Suomen Kylät ry tukee maakunnallisia kyläyhdistyksiä niiden verkoston rakentamisessa 
tavoitteena toimintapohjan laajentaminen ja rakenteen monipuolistaminen. 
Maakunnallisen ja paikallisen toiminnan vahvistaminen ja tieto-taidon lisääminen on 
jatkuvasti tarpeellista. Paikallisen kehittämisen verkoston voimistamiseksi 
myötävaikutetaan kylätoimikuntien muuttumiseen kyläyhdistyksiksi, edistetään 
kuntakohtaisten kyläyhdistysten perustamista sekä kannustetaan kyläsuunnitelmien 
laatimista.  
 
 
3.3 Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 
 
Suomen Kylät ry käynnistää järjestyksessään viidennen paikallisen kehittämisen ohjelman 
laadintaprosessin. Ohjelma ulotetaan koskemaan vuosia 2021 – 2024. Suomen Kylät ry:n eri 
jaostot osallistetaan ohjelman laadintaprosessiin myös kirjoittajina. Valmistelun keskiössä 
ovat jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit. Jaostojen valmistelemat tiiviit tekstit ovat valmiit 
kesään 2020 mennessä ja ensimmäinen kooste niistä käsitellään alkusyksyllä 2020 
Suomen Kylät ry:n hallituksen kokouksessa. Uusi ohjelma hyväksytään järjestön 
syyskokouksessa 2020.  
 
Ohjelmasta tehdään käytännönläheinen, napakka ja luettava; pituudeltaan ei paljoa yli 10 
sivua. Myös toimenpiteiden määrää rajoitetaan selvästi aiemmasta. Ohjelmassa käytettävä 
terminologia määritellään yhteisesti.  
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Vielä toistaiseksi voimassa olevassa valtakunnallisessa Voimistuvat kylät - Vahvistuvat 
lähiyhteisöt -ohjelmassa vuosille 2014-2020 on painotettu paikallistoiminnan strategian 
kehittämistä ja lukuisten toimenpide-ehdotusten toteuttamista. Kylä- ja Leader-toiminnan 
ohella muina toimintamuotoina ohjelmassa ovat mukana kaupunginosatoiminta sekä 
lähidemokratia. Järjestön toiminnan sisäinen kehittäminen on ottanut uusia askelia mm. 
laatutyön kautta. 
 
Nykyisen ohjelman aikavälillä on tapahtunut monia sellaisia ulkoisia muutoksia, jotka eivät 
olleet ennakoitavissa ohjelman laadinnan aikaan. Tällaisia ovat mm. lisääntyneeseen 
maahanmuuttoon ja kotouttamistarpeeseen liittyvät asiat, kylätoiminnan strateginen 
suuntautuminen maaseutupolitiikan rinnalla voimakkaammin mm. sosiaalipoliittiseen 
toimintaan sekä maamme eri hallitusten toisistaan eroavat pyrkimykset järjestää uudelleen 
sote- ja maakuntahallinto. 
  
Muun muassa näistä syistä uusi ohjelma laaditaan tietoisesti aiempaa lyhyemmälle 
aikajänteelle. Kyse on ketterämmästä reagoimisesta toimintaympäristön nopeisiin 
muutoksiin ja ehkä myös uusiin rahoitusmahdollisuuksiin.  
 
 
3.4 Viestintä  
 
Suomen Kylät ry:n viestintä tukee järjestön tavoitetta paikalliskehittämiselle myönteisen 
ilmanpiirin luomisesta. Samalla kun viestinnässä tuodaan esiin ajankohtaisia 
paikalliskehittämisaiheita, vahvistetaan Suomen Kylät ry:n tunnettuutta 
paikalliskehittämisen eduntekijänä.  
 
Viestintää ohjaavat järjestön missio ja visio, toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma, 
jossa on määritelty lyhyen ja pitkän aikavälin viestinnän tavoitteet. 
 
 
Ulkoinen viestintä 
Viestintää toteutetaan monikanavaisesti hyödyntäen sekä omia että yhteistyötahojen 
kanavia. Järjestön omia kanavia ovat suomenkylat.fi -verkkosivut sekä sosiaalisen median 
tilit Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja Youtubessa (@suomenkylat). Järjestön 
kanavien lisäksi käytössä on leadersuomi.fi -sivusto ja Leader – Paikallisesti kehittäen -
Facebook-sivu Leader-viestintään sekä Avoimet kylät -tapahtuman kanavat 
www.avoimetkylat.fi, Avoimet kylät -Facebook-sivu ja Avoimet kylät -Instagram-tili. Näissä 
kanavissa viestitään järjestön toiminnasta ja osallistutaan ajankohtaiseen 
paikalliskehittämistä koskevaan keskusteluun. Lisäksi kuudesti vuodessa ilmestyy 
uutiskirje, joka kokoaa yhteen uutisia paikallistoiminnasta sekä pitää toimijoita ajan tasalla 
järjestön ja sidosryhmien tapahtumista. 
 
Järjestön viestinnän lisäksi Suomen Kylät ry:llä on vetovastuu valtakunnallisesta Leader-
viestinnästä, joka toteutuu edellä mainituissa Leader-viestinnän kanavissa. Vuonna 2020 
valtakunnallinen Leader-viestintä painottuu seuraavaan ohjelmakauteen vaikuttavaan 
viestintään. 
 
Suomen Kylät ry ottaa kantaa aluepoliittiseen keskusteluun sekä viestii aktiivisesti 
paikalliskehittämisen vaikuttavuudesta. Vaikuttavuusviestinnässä keskusjärjestön roolina 
on vaikuttavuuslukujen kerääminen jäsenjärjestöiltä ja valtakunnallisista 
vaikuttavuusluvuista viestiminen. Suomen Kylät ry tuottaa jäsenjärjestöjensä käyttöön 

http://www.avoimetkylat.fi/
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vaikuttavuusviestintää hyödyttävää materiaalia.  
 
Sisäinen viestintä  
Suomen Kylät ry tukee ja aktivoi paikallista viestintä- ja vaikuttamistyötä. Järjestö tarjoaa 
jäsenistölle hyödyllistä tietoa yhdistystoiminnasta ja paikalliskehittämisestä, mitä varten 
uusilla verkkosivulla on toimijoille suunnattu tietopankki. Yhteisen viestin vahvistamiseksi 
Suomen Kylät ry organisoi vaikuttavuuskampanjoita sekä tuottaa materiaalia Avoimet kylät 
-tapahtumaan ja Vuoden kylän valintaan liittyen. 
 
Sisäisessä viestinnässä käytetään em. kanavien lisäksi suljettuja Facebook-ryhmiä ja 
sähköpostilistoja. Organisaation sisäisessä viestinnässä käytetään Teams-alustaa. 
Sähköpostilistojen kautta välitetään tietoja hyvistä käytännöistä sekä tiedotetaan etenkin 
nopeaa reagointia vaativista asioista.  
 
 
3.5 Avoimet Kylät -tapahtuma 
 
Avoimet Kylät -tapahtuma järjestetään valtakunnallisesti kuudetta kertaa ja ajankohdaksi 
on vakiintunut kesäkuun toinen lauantai (13.6.2020). Kylien monipuolisten tapahtumien 
järjestelyistä ja ohjelmista vastaavat kylien aktiiviset ihmiset, yhdistykset, yritykset ja 
toimijat. Päivän järjestämisestä, tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaavat 
maakunnalliset kyläyhdistykset sekä joillakin alueilla Leader-ryhmät yhdessä Suomen 
Kylät ry:n kanssa. Vuonna 2019 Avoimet kylät -päivässä oli mukana yli 600 tapahtumaa 
ympäri Suomen; vuoden 2020 tavoitteena on saada mukaan vähintään saman verran 
paikallisia tapahtumia. 
 
Suomen Kylät vastaa tapahtuman valtakunnallisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista 
sekä tuottaa tapahtumaa tukevaa yhteistä materiaalia. Suomen Kylät tuottaa myös 
karttasovelluksen, johon kukin tapahtuma on merkittynä. Kartta on Avoimet Kylät -
tapahtuman www-sivuilla (www.avoimetkylat.fi). Tapahtuman fb-sivut ovat 
www.facebook.com AvoimetKylatOppnaByar/. 
 
Tapahtuman yleisistä linjauksista ja mahdollisista teemoista keskustellaan eri foorumeilla, 
mm. kyläjaostossa ja valtakunnallisilla kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivillä. 
Suomen Kylien ja maakuntien Avoimet Kylät -yhteyshenkilöiden välillä käydään 
keskustelua, välitetään informaatiota ja vaihdetaan kokemuksia ja ideoita. Yhteistyötä 
tehdään Avoimet Kylät -teemaan sopivien tapahtumien, mm. Päivittäistavarakauppa ry:n 
koordinoiman Kyläkauppapäivän kanssa. 
 
 
3.6 Maaseutuparlamentti 2020 
 
Vuonna 2020 Lokaali-juhlaseminaarin korvaa Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti, 
jonka pääjärjestäjä on Maaseutupolitiikan neuvosto MANE. Suomen Kylät ry osallistuu 
Maaseutuparlamentin suunnitteluun ja toteutukseen kiinteässä yhteistyössä laajemman 
maaseutupoliittisen toimijaverkoston kanssa. 
 
Maaseutuparlamentin laajassa kokonaisuudessa Suomen Kylät ry:n ja sen paikallisten 
jäsenten osuutena ovat mm. retkien ja paikallisten toimintojen sekä kylätorin 
organisoiminen, samoin vapaaehtoisten kokoaminen. Tätä valmistelua ja käytännön työtä 
varten palkataan paikalliskoordinaattori Kurikkaan. Maaseutuparlamentti alkaa torstaina 
1.10.2020, perjantaina 2.10.2020 ovat retket ja gaala, jossa suoritetaan myös palkitsemiset, 

http://www.avoimetkylat.fi/
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ja lauantaina 3.10.2020 on päätöspäivä. Maaseutuparlamentin teemana on kestävä kehitys. 
Tapahtuman kokonaisbudjetti on lähes 200.000 euroa. Suomen Kylät ry on sitoutunut 
tapahtumaan 15.000 euron rahoituksella järjestön valtionapubudjetista sekä 
valmistelemaan Keskitien säätiölle rahoitushakemusta paikalliskoordinaattorin 
palkkaamiseksi paikallisen Leader-yhdistyksen palvelukseen. Sitoumuksista tehdään 
yksityiskohtaiset sopimukset. 
 
 
3.7 Kansainvälinen yhteistyö   
 
Suomen Kylät ry on jäsenenä useissa eurooppalaisissa maaseudun yhteistyöjärjestöissä, 
kuten ERCAssa (European Rural Community Alliance), ELARDssa (European LEADER 
Association for Rural Development), HNSLssa (Hela Norden ska Leva) ja PREPAREssa 
(Partnership for Rural Europe). Suomen Kylät ry auttaa voimavarojensa puitteissa 
jäsenistöään ja verkostojaan uusien kansainvälisten yhteyksien löytämisessä sekä 
toteuttaa tavoitteellista eduntekemistä kansainvälisillä areenoilla. 
Vuonna 2014 perustettu ERCA – European Rural Community Alliance (sekä sen edeltäjät 
ERCA 2004 ja ERA European Rural Alliance 2009) on Euroopan kylätoimintajärjestöjen ja 
laajan maaseutupolitiikan yhteistyöjärjestö, joka toimii kylien asukkaiden äänenä 
Euroopassa. Suomen Kylät ry on kansallinen kumppani myös epävirallisessa 
Eurooppalainen Maaseutuparlamentti (ERP) -verkostossa, jonka päätavoitteena on niin 
ikään antaa asukkaille ääni valtioihin ja EU:hun päin. 
 
Eurooppalainen Maaseutuparlamentti (ERP - European Rural Parliament) on toteutettu 
ERCAn, ELARDin ja PREPAREn yhteistyönä. Ensimmäinen "pilotti-parlamentti" pidettiin 
vuonna 2013 ja sitä seuraavat vuosina 2015, 2017 ja 2019. Suomen Kylät ry hallinnoi vuoden 
2019 toimintaan haettua ROAD -projektia ollen mukana päätapahtuman järjestämisessä 
sekä hankkeen osaprojekteissa, mm. tutkimus- ja kylätoiminta -osioissa. 
Hankkeella oli 100% rahoitus. ROAD-hanke maaseutuasukkaan äänen vahvistamiseksi 
Euroopassa saatetaan loppuun tammikuussa 2020.  Hankeraportti laaditaan huhtikuun 
2020 loppuun mennessä. Hanke liittyy ERP-verkoston kehittämiseen; työtä jatketaan 
vuonna 2020.  
 
Vuonna 2019 Suomen Kylät ry isännöi uuden eurooppalaisen verkoston, European Smart 
Village Networkin ensimmäisen kokoontumisen Suomessa. Suomen Kylät ry on myös yksi 
verkostoyhdistyksen perustajajäsenistä. Vuoden 2020 jatketaan ruohonjuuritason 
älykkäiden kylien verkoston laajentamista ja hyvien älykäytäntöjen jakamista jäsenten 
kesken. Suomen Kylät ry on myös hakenut kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta 
kansainvälistä hanketta älykkäisiin kyliin liittyen yhteistyössä Smart Village Networkin 
kanssa. Tämän verkoston kanssa Suomen Kylät ry on mukana komission tarjouskilpailussa 
älykkäistä kylistä asiantuntijatasolla. Teema on ajankohtainen ja siihen ollaan EU:n 
puitteissa panostamassa myös taloudellisesti. 
 
PREPARE (Kim Smedslund hallituksen jäsen) on kansallisten maaseudun 
kehittämisorganisaatioiden asiantuntijaverkosto. Sen tavoitteena on synnyttää uusia 
kansalaisverkostoja EU-jäsenyyttä tavoittelevissa maissa. PREPARE on vuonna 2020 
suuntautumassa Mustan meren maihin ja hakee rahoitusta tätä tarkoitusta varten eri 
tahoilta. PREPARElla on nyt 19 jäsentä. Kim Smedslund osallistuu PREPAREn kokouksiin ja 
toimintaan. ERCA ei ole ollut aktiivinen 2019 eikä vuosi 2020 näytä tuovan asiaan muutosta. 
ERCAlla ja PREPARElla on edustajia EU:n neuvoa-antavissa elimissä. PREPARE rekisteröityi 
yhdistykseksi vuonna 2016 ja sen kotipaikaksi tuli Belgia. PREPARE jatkaa toimintaansa 
uusien kansalaisverkostojen luomisessa.  
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ELARDin tavoitteena on vahvistaa Leader-toimintatapaa Euroopassa. Suomen Kylät ry:n 
jäsenyyden kautta Suomen kaikki 54 Leader-ryhmää ovat ELARDin jäseniä. Suomen Kylät 
ry on järjestön toiminnassa tiiviisti mukana ja kehittää ELARDia suomalaisia Leader-ryhmiä 
paremmin palvelevaksi sekä Leader-työn eurooppalaiseksi eduntekijäksi. Vuonna 20
20 puheenjohtajamaa vaihtuu. ELARDin tavoitteena on Leader-toimintaan saatavan 
budjettiosuuden korottaminen, byrokratian vähentäminen ja eri rahastojen parempi 
yhteiskäyttö maaseudun kehittämiseksi. Suomen edustajana ELARDin yleiskokouksessa ja 
hallituksessa toimii Marjo Tolvanen Sepra ry:stä.  
 
ELARD teki vuonna 2018 yhteistyösopimuksen Kiinan keskushallinnossa ulkomaisesta 
asiantuntijavaihdosta vastaavan SAFEAn kanssa. Sopimuksen tavoitteena on tuoda 
eurooppalaisia hyviä käytäntöjä, mm. Leader-toimintatapaa, osaksi Kiinan uutta "rural 
vitalisation" -politiikkaa. Sopimuksen mukaisesti ELARDiin on perustettu yhteistyötä varten 
EU-Kiina-yhteistyökomitea, jonka puheenjohtajaksi valittiin Leader Joutsenten Reitti ry:n 
toiminnanjohtaja ja Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne. Apulaispääsihteereiksi 
valittiin Chen Ruiyan ja Jukka Järvinen. Vuoden 2020 aikana käynnistyy Kiinan 
ensimmäinen pilotti-Leader-ryhmä itäisessä Jiangxin provinssissa, Xingguon piirikunnassa. 
 Kiinan on ennustettu nousevan maailman suurimmaksi taloudeksi ohi Yhdysvaltojen 
vuoteen 2030 mennessä. Sen maaseudun kehittämisessä on huikea yhteistyöpotentiaali 
suomalaisille ja eurooppalaisille toimijoille, sillä maaseutu on vielä varsin kehittymätöntä ja 
tuloerot kaupunkiväestöön verrattuna suuret. Tulevina vuosina myös kiinalaiset turisti- ja 
investointivirrat omalle maaseudullemme tulevat edelleen kasvamaan. Ollaksemme 
valmiita kasvavaan yhteistyöhön tarvitsemme lisää varsin erilaisten kulttuurien välistä 
yhteisymmärrystä ja ruohonjuuritason vuorovaikutusta; Leader-ryhmien ja Kiinan 
maaseutualueiden kansainvälinen yhteistyö voisi olla yksi avain tähän. 
 
HNSL-järjestössä (Ann-Sofi Backgren hallituksen jäsen) keskeisiä 
yhteistyökumppaneita ovat Suomen Kylät ry:n pohjoismaiset sisarjärjestöt kuten Hela 
Sverige ska leva (HSSL)  sekä  Ruotsin ja Tanskan maaseutuverkostoyksiköt. Norjan 
vastaava järjestö Vellenes Fellesorganisasjon toimii HNSL:n puheenjohtajana ja 
sihteeristönä. HNSL jatkaa yhteistyötä NORDREGIOn kanssa vuonna 2020 teemalla "from 
research to the real word". Vuoden aikana keskitytään kansalaisyhteiskuntaan sekä 
tulevaisuuden paikalliseen sitoutumiseen Pohjoismaissa sekä Agenda 2030:een. 
Suomenruotsalainen maaseutuparlamentti, den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, 
järjestetään Loviisassa 10-11.9.2020 SILMU ry:n kanssa. 
 
3.8 Muu kehittämistoiminta 
 
Suomen Kylät ry on valtioneuvoston asettaman Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) 
jäsen. Suomen Kylät ry jäsenyhteisöineen osallistuu MANEn ja sen sihteeristön sekä 
verkostojen työhön. Lisäksi Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja ja Leader-asiamies toimivat 
MANEn apulaispääsihteereinä.  
 
Vuonna 2020 Suomen Kylät ry rakentaa käytettävissä olevien rahoitusmahdollisuuksien 
puitteissa uusia hankkeita ja jatkohankkeita toiminnoille, joilla on valtakunnallista, 
tuotekehityksellistä tai muutoin laajempaa merkitystä kylätoiminnalle sekä sen tuottamien 
palveluiden kehittämiselle. Tärkeitä aiheita ovat mm. ilmastonmuutosta ehkäisevät toimet 
ja hiiliviisaus, kyläavustajatoiminta ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen, 
maahanmuuttajien aktivoiminen ja ilmastokysymykset, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointi 
sekä kyläturvallisuus. 
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Kevät- ja syyskaudella 2020 järjestetään maakunnallisille kyläyhdistyksille ja kaikille 
kyläasiamiehille kaksipäiväiset Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja 
neuvottelupäivät. Päiville pyritään saamaan mukaan myös seudulliset ja kuntakohtaiset 
kyläasiamiehet. Leader-toimijoille maaseutuhallinto ja Maaseutuverkosto tarjoavat omaa 
koulutusta; lisäksi Suomen Kylät ry järjestää 1-2 kertaa vuodessa hallitusten jäsenille ja 
toiminnanjohtajille Leader-parlamentin.  
 
Kylien hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseen liittyvä kehittämistyö jatkuu mm. 
Suomen Pelastusalojen Keskusjärjestön (SPEK) ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
(Vapepa) kanssa sekä lähidemokratian vahvistaminen oikeusministeriön alaisessa 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnassa (KANE). Järjestöyhteistyötä lisätään 
myös mm. sosiaalialan järjestöihin suoraan sekä SOSTE ry:n ja Kansalaisfoorumin kautta. 
 
Kylätoiminnan eri organisaatiotasojen edustajista koostuva Suomen Kylät ry:n kyläjaosto 
valmistelee yhdistyksen hallitukselle aloitteita ja ehdotuksia kylätoiminnan kehittämiseksi 
(Liite 1. Kyläjaoston vuosisuunnitelma 2020). Vastaavasti toimivat myös Leader-jaosto, 
kaupunginosatoimijoista koostuva korttelijaosto sekä kv-jaosto. 
 
Suomen Kylät ry tarjoaa jäsenkunnalleen maksutonta juridista neuvontapalvelua myös 
vuonna 2020. Jäsenyhdistykset saavat neuvontaa oikeudellisissa kysymyksissä painottuen 
työsuhde- ja verotusasioihin sekä yhdistystoiminnan muihin juridisiin kysymyksiin. 
 
Suomen Kylät ry jatkaa yhteistyötä myös mm. Posti Oyj:n ja ProLocalis Oy:n kanssa liittyen 
kylien palveluiden ja elinkeinojen kehittämiseen. 
 
 
4. HANKETOIMINTA 
 
 
4.1 Leader-asiamiestoiminta 
 
Leader-asiamiestoiminnan vuoden 2020 painopisteitä ovat CAP27 valmistelu, siirtymäajan 
säädöksiin vaikuttaminen sekä Leader -haun 2021-2027 avautuminen. Näiden lisäksi 
valmistellaan seuraavan kolmivuotiskauden sopimukset ja rahoitus. Leader-asiamiestyötä 
ohjaa Suomen Kylät ry:n Leader -jaosto, jolla on laadittu oma vuosisuunnitelma (Liite 2). 
Keskeisimmät toimet ovat TOTSU2020 mukaisesti seuraavat: 

1. Ajankohtainen edunvalvonta 
- aktiivinen yhteydenpito Ruokaviraston ja MMM:n kanssa 
- erityisesti vapautuvien varojen uudelleensidonta ja siirtymäkauden 

säädökset 
2. CAP27  

- vaikuttaminen CAP-työryhmien kautta 
- Leader-haun kriteeristö, kaksivaiheisuus ja toimeenpanoon vaikuttaminen 

3. Laatutyö 
- vertaisauditoinnin edistäminen, jaoston oma laatutyö 

4. Leader-brändityö 
- Leader- vaikuttavuusviestintä ja brändityön vetovastuu 

5. Jaostojen sekä järjestöyhteistyön syventäminen 
- yhteistapaamiset sekä paikalliskehittämisen ohjelman valmistelu 
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4.2 Työtä kaikille -työllistämishanke  
 
Suomen Kylät ry on hakenut Uudenmaan TE-toimistolta rahoitusta Työtä kaikille - Jobb för 
alla -työllisyyspoliittiselle hankkeelle vuosiksi 2020 - 2021. Hankehakemuksen 
lisäperusteena ovat aikaisemmassa toiminnassa luodut verkostot ja hyvät kokemukset. 
Hankkeessa rekrytoidaan kyläavustajiksi TE-toimiston asiakkaita, jotka ovat 
pitkäaikaistyöttömiä, heikossa työmarkkina-asemassa olevia, vaikeasti työllistettäviä, 
maahanmuuttajia tai osatyökykyisiä. Kyläyhdistykset sekä muut paikallisyhdistykset ovat 
työnantajia, jotka hankkeen avustamana työllistävät kyläavustajia palkkatuen ja 
työkokeilujen avulla. Kyläavustajan tehtävänä on auttaa arjen askareissa paikallisia 
asukkaita, erityisesti kotonaan asuvia ikäihmisiä. Kyläavustaja tukee toiminnallaan samalla 
kyläyhdistyksen yleishyödyllistä työtä sekä välittää asukkaille käytännön hyötytietoa.  
 
Työllisyyspoliittisen hanketoiminnan merkittävin haaste on toimintaympäristön muutos. 
Palkkatuen käytön lisääminen on sinänsä vahvassa nosteessa, mutta keskustelussa 
silmiinpistävää on ollut painotus yritysten palkkatukeen ja kuntien lisätehtäviin (mm. 
kuntakokeilut). Suomen Kylät ry toimii aktiivisesti kolmannen sektorin 
palkkatukityöllistämisen kehittämiseksi. Tätä tukee eduskunnan kylätoimintaverkoston 
allekirjoittama kannanotto järjestöjen toimimiseksi valtakunnallisesta pilottihankkeen 
kautta porttina työelämään sekä järjestöjen saamien palkkatukirahojen turvaamiseksi 
maanlaajuisesti. 
 
Työtä kaikille -hanketta kehitetään jatkuvasti. Kehitystyössä hyödynnetään soveltuvin osin 
MTK:n vetämän Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut -hankkeen (MASERAT) 
tuloksia. Tulokset hyödyttävät myös kylätoimijoita ja työllisyyspoliittisia hankkeita. Tämä 
syventää edelleen MTK:n ja Suomen Kylät ry:n aloittamaa yhteistyötä työntekijöiden ja 
työnantajien kohtaamisen parantamiseksi. Toimintakanavana on TöitäSuomesta.fi -
palvelu, jonka käyttöä laajennetaan saatujen kokemusten pohjalta.  
 
Suomen Kylät ry:n työllisyyspoliittinen hanke tukee kyläyhdistyksien työtä 
paikallisyhteisöjen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hanke edistää paikallisyhdistyksien 
työnantajavalmiuksia sekä kasvattaa yhdistysten voimavaroja. Hankehenkilöstö auttaa 
yhdistyksiä rekrytoinnissa ja hankehallinnossa. Hankehakemus vuodelle 2020 on 
suunniteltu siten, että hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja kaksi aluetyöntekijää, 
jotka kaikki tuottavat palveluita alueellisesti. Hanke auttaa kyläyhdistyksiä omalta osaltaan 
lisäämään työllisyyttä paikallisesti ja tuottaman samalla paikallispalveluita. 
Työllisyyspoliittinen hanke jakaa hyviä käytäntöjä muun hanketoiminnan ja 
sisarhankkeiden kanssa muissa maakunnissa sekä levittää toimintamallia uusille 
paikkakunnille. Työllistämistoimintaa pyritäänkin laajentamaan uusiin maakuntiin.  
 
Suomen Kylät ry:n aiemmin itse toteuttama työllistettyjen palkanlaskentapalvelu siirretään 
vuoden 2020 alussa Uudenmaan Kylät ry:n hoidettavaksi Uudenmaan alueella. 
 
Polutus työelämään 
Työtä kaikille - Jobb för alla -hankkeen asiakkaita ohjataan polutussopimuksen tuella 
avoimille työmarkkinoille sekä ammatillisesti suuntautuneeseen jatkokoulutukseen. 
Hanke tarjoaa Uudenmaan TE-toimiston asiakkaina oleville pitkäaikaistyöttömille, 
heikossa työmarkkina-asemassa oleville ja vaikeasti työllistettäville henkilöille 
kyläavustajan työpaikkoja palkkatuella sekä työkokeilupaikkoja kylä- ja 
kaupunginosayhdistyksissä. Asiakkaille tarjotaan alueellisesti henkilökohtaista 
työvalmennusta, neuvontaa ja tukea työnhaussa sekä valmennusta avoimille 
työmarkkinoille. Polutuksessa pidetään esillä myös yrittäjyyttä ja ammatillista 
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lisäkoulutusta. 
 
Hankkeen kukin aluetyöntekijä seuraa ja päivittää henkilökohtaista polutussuunnitelmaa 
kehityskeskusteluissa työsuhteen aikana. Aktiivinen työvalmennus jatkuu vielä kolmen 
kuukauden ajan työsuhteen päätyttyä, mikäli asiakkaalle ei ole löytynyt sitä ennen työ- tai 
koulutuspaikkaa. Toimintaa tuetaan aktiivisella työnantajayhteistyöllä ja 
sidosryhmätoiminnalla. Aluetyöntekijät avustavat työnantajaa mahdollisissa 
palkkatukihakemuksissa ja muussa työllistymiseen liittyvässä hallinnollisessa työssä. 
Polutuksen toimivuutta seurataan määrällisesti kuukausiseurannalla sekä vaikuttavuutta 
laadullisella arvioinnilla. 
 
 
4.3 Me Miehet – Toimintakyky kuntoon-hanke 
 
Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten vertaisryhmätyöllä –hanke on Sosiaali- ja 
terveysalan avustuskeskuksen (STEA) rahoittama. Hankkeen kestoaika on 3,5 vuotta ja sen 
kokonaisrahoitus on vuosina 2017 - 2020 yhteensä noin 435 000 euroa. 
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat 30 - 63 -vuotiaat maaseudun ei-työssä olevat miehet sekä 
työssä käyvät miehet, joiden toiminta- tai työkyky on heikentynyt. Miesten harraste- ja 
vertaisryhmät toimivat matalan kynnyksen ja luottamuksellisuuden periaatteilla. Ryhmien 
dynamiikka rakentuu miehille tyypillisen tekemisen kautta (esim. mieskävelyt, saunaillat 
jne.). Ryhmän sisäisen luottamuksen vahvistuessa voidaan keskustella myös 
syvällisemmin miehiä koskettavista asioista ja ongelmista. Miesten elämään liittyvät 
kysymykset, tunnetaidot, ihmissuhteet sekä toisaalta elämäntaidot kuten terveellinen 
ravitsemus, ruoanlaitto- ja it-taidot sekä muut miesten hyödyllisiksi kokemat teemat 
keskusteluineen muodostavat miesryhmien sisällön. Tarvittaessa ryhmän jäseniä voidaan 
ohjata eteenpäin myös sosiaali- ja työvoimahallinnon asiakkaiksi 
 
Maaseudun työikäisten miesten toiminta- ja työkykyä vahvistavaa sekä yksinäisyyttä 
vähentävää harraste- ja vertaisryhmätoimintaa kokeillaan kahdessa maakunnassa, 
Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Miesryhmille etsitään ja koulutetaan vapaaehtoiset 
ohjaajat. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa. Tavoitteena on toteuttaa 
20 - 30 säännöllisesti kokoontuvaa harraste- tai vertaisryhmää vuoden 2020 aikana. Tämä 
käsittää kussakin ryhmässä keskimäärin 10 ryhmäkokoontumiskertaa. Osallistujan 
toiminta- ja työkykyä arvioidaan Työterveyslaitoksen Kykyviisari –
itsearviointimenetelmällä. Mikäli Me miehet- hankkeen tulokset ovat hyviä ja rahoitus 
saadaan turvattua myös nykyisen kolmivuotisen hankekauden jälkeen, toiminnalle 
haetaan joko kohdennettua Ak -avustusta tai vuoden kestävää jatkoavustusta toiminnan 
juurruttamiseksi. Hankkeelle on tullut kyselyjä myös muista maakunnista. Vuoden 2020 
aikana miesryhmätoimintaa on tarkoitus käynnistää Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa.  
 
Uutena tavoitteena on muodostaa vapaaehtoisia miesryhmiä toteuttamaan 
kyläyhdistysten kiinteistöjen pienimuotoisia vuosikorjauksia. Tästä toiminnasta hyötyvät 
sekä kyläyhdistykset että Me Miehet -hanke. Vuosikorjausryhmiä pilotoidaan Länsi-
Uudenmaan kylät ry:n Kehittyvät kylätalot -hankkeen ja Työtä kaikille -hankkeen kanssa. 
 
Hankkeen nettisivut ovat osoitteessa: www.memiehethanke.fi. Hankkeen 
projektipäällikkönä toimii Kimmo Sainio ja projektityöntekijänä Pekka Anttila. 
 
 

http://www.memiehethanke.fi/
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 4.4 Koti kylään - maahanmuuttajien aktivointihanke 
 
Koti kylään - Maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön on STEAn rahoittama 
kolmivuotinen, maahanmuuttajille ja kylille suunnattu kehittämis- ja aktivointihanke, jonka 
kokonaisrahoitus on STEAn avustussuunnitelman mukaan 427.000 euroa. Hankkeen 
tavoitteena on aktivoida maahanmuuttajia mukaan kylätoimintaan ja kotouttaa heitä sitä 
kautta osalliseksi paikallisyhteisöihin.  
Hankkeessa kohtautetaan kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia yhteisen tekemisen, 
kuten talkoiden ja muiden tapahtumien avulla. Toiminnan myötä maahanmuuttajia otetaan 
mukaan kyläyhdistysten normaaliin toimintaan. Kylätoimijoille annetaan myös koulutusta 
ja neuvontaa mm. monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajien kanssa toimimiseen liittyen. 
Toimintaan osallistuville maahanmuuttajille annetaan palveluohjausta, heitä tuetaan arjen 
hallinnassa ja heille kirjoitetaan mahdollisuuksien mukaan osaamistodistuksia. Myös 
yksittäisten, työllistymistä edistävien lyhytkurssien järjestäminen on hankkeen puitteissa 
mahdollista. Hanke toimii Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, jossa projektipäällikkönä toimii 
Tuomas Männistö, sekä Satakunnassa ja Pirkanmaalla, jossa hanketyöntekijänä on Maarit 
Tiittanen. Hanke kestää nykyrahoituksella kesään 2021 saakka. 
Vuoden 2020 aikana hankkeessa keskitytään toiminnan laajentamisen ohella yhteistyön 
syventämiseen niissä kyläyhdistyksissä, joissa toimintaa voidaan edelleen kehittää ja 
monipuolistaa. Vuoden aikana hankkeessa tuotetaan kyläyhdistyksille suunnattu 
sähköinen aineisto koskien maahanmuuttajien kotouttamista ja osallisuutta 
paikallisyhteisössä. Hankkeen toiminnassa havaittuja hyviä käytänteitä mallinnetaan 
loppuvuodesta ja niistä viestitään kyläyhdistyksille paikallisesti sekä myös 
valtakunnallisesti.  
 
 
4.5 Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -teemaverkoston (KAHVEE) osahanke 
 
Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkostohanke (KAHVEE) toteuttaa Maaseutupoliittisen 
kokonaisohjelman Osallisuus ja lähidemokratia sekä Asuminen ja palvelut -
toimenpidekokonaisuuksia, on osa Maaseutupolitiikan Neuvoston (MANE) toimintaa ja vie 
eteenpäin ajankohtaisia maaseutupoliittisia kehittämisaloitteita ja politiikkasuosituksia. 
 
Suomen Kylät toteuttaa KAHVEE- verkostohankkeen kansalaistoiminnan edistämisen ja 
osallisuuden osa-aluetta. Verkoston päävastuullinen taho on Itä-Suomen yliopisto (UEF), 
jonka tehtävänä on SOTE -uudistusten seuranta ja LAPE- palvelut maaseudulla. Kuntaliitto 
vastaa lähidemokratian ja kumppanuuden teemojen edistämisestä. 
 
KAHVEE-verkoston toimintaan saataneen jatkorahoitus vuodelle 2020; asia varmistuu 
loppuvuoden 2019 aikana. Verkosto jatkaa osaltaan maaseutupolitiikan vuosien 2019 – 
2020 erityisteeman ”Kestävä kehitys” tarkastelua kansalaistoiminnan ja hyvinvoinnin 
kannalta sekä tuottaa uuteen maaseutupolitiikan kokonaisohjelmaan vietäviä 
politiikkasuosituksia. Kestävä kehitys on myös lokakuun 2020 alussa toteutettavan 
Maaseutuparlamentin pääteema. KAHVEE-verkosto osallistuu parlamentin 
järjestelytyöhön ja toteutukseen. 
 
 
4.6 Uudet kehittämishankkeet 
 
Suomen Kylät ry on jättänyt STEA:lle hankehakemuksen vuosille 2020 - 2022 matalan 
kynnyksen palveluiden kehittämiseksi maaseudulla kotona asuville ikäihmisille, 
kokeilualueena on neljä itäisen Suomen maakuntaa. Rahoituspäätös saataneen vuoden 
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2020 alkuun mennessä. Mikäli päätös on myönteinen, tämä vahvistaa edelleen 
kylätoiminnan sosiaalipoliittista toimijaroolia ja toiminnan segmentoimista eri väestöryhmiä 
palvelevaksi. Lisäksi Suomen Kylät ry on jättänyt yhden jatkohankehakemuksen 
Uudenmaan TE-toimistolle ja kaksi jatkohankehakemusta STEAlle. 
 
Vielä vuonna 2020 voimassa olevan ohjelmakauden tarjoamia 
hankerahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Sosiaalipolitiikan 
puolella erittäin merkittävä rahoittaja on STEA. Eteen saattaa tulla hyvin nopealla 
aikataululla rahoitusmahdollisuuksia myös sellaisilta tahoilta, jotka eivät ole etukäteen 
ennakoitavissa, mikä edellyttää keskusjärjestöltä nopeaa reagointikykyä. 
 
Manner-Suomen maaseutuohjelman valtakunnallinen rahoitus olisi luonnollisin lähde  
Suomen Kylät ry:n maaseutuhankkeille. Tällä ohjelmakaudella tämä rahoituslähde on 
valtakunnan tasolla keskittynyt miltei yksinomaan alkutuotantoon liittyvien elinkeinollisten 
hankkeiden rahoittamiseen; yhteisöllistä toimintaa tai kylien kehittämistä koskevat 
hankehakemukset ole saaneet lainkaan rahoitusta Manner-Suomen maaseutuohjelman 
valtakunnallisessa haussa. Maaseuturahoituksen tilanne on kovin vaihteleva myös eri 
maakunnissa. Asiasta on keskusteltu mm. MMM:n virkamiesten ja maa- ja 
metsätalousministeri Jari Lepän kanssa. Asiaa on pidetty esillä myös tulevaa 
Maaseuturahastokautta valmistelevassa CAP-valmisteluryhmässä.  
 
On mahdollista, että yhteisöllisten hankkeiden rahoitustilannetta helpottaa uudella 
rahastokaudella Älykkäät kylät -teema, jota MMM ajaa osaksi maaseuturahoitusta uudella 
rahastokaudella. Myös tulevassa ESR+ -ohjelmaa valmistelevassa ryhmässä on ollut esillä 
hankkeiden omarahoitusosuuden pienentäminen kansalaisjärjestöiltä, mikä mahdollistaisi 
ESR+ -hankkeiden paremman toteutettavuuden kolmannen sektorin toimijoille. 
 
Suomen Kylät ry:n kehittämishankkeiden sijoittamisessa maakuntiin noudatetaan 
linjanvetoa, jossa yhteen maakuntaan ei sijoiteta useampia samanaikaisia keskusjärjestön 
hankkeita. Hankkeet toteutetaan hyvässä yhteistyössä maakunnallisten kyläyhdistysten 
kanssa. Samalla ne ovat merkittävä osa kylätoiminnan tuotekehitystyötä ja ajankohtaisiin 
tarpeisiin vastaavaa yhteiskuntavastuullisuutta.  
  
Jatkuvasti etsitään myös muita valtakunnallisia rahoitusmahdollisuuksia. Ajankohtaisia 
aiheita ovat mm. ilmastonmuutos ja hiilipäästöjen vähentäminen kylissä, nuoret sekä 
kyläturvallisuus. Lisäksi Suomen Kylät ry pyrkii vahvistamaan rooliaan kyläturvallisuudessa 
ja löytämään tämän toiminnan kehittämiselle rahoituslähteitä.  
 
Suomen Kylät osallistuu yhtenä osapuolena Keskitien säätiön hankehakuun koskien 
Maaseutuparlamentin osarahoitusta vuonna 2020. 
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5. SVENSKSPRÅKIG VERKSAMHET - RUOTSINKIELINEN TOIMINTA  
 
Svensk Byaservice (SB) har det lokala samhället som grundtanke och Svenskfinland som 
arbetsfält. SB bör bevaka och stärka finlandssvenska intressen för lokal utveckling, såväl 
på landet som i staden. Det nationella, nordiska och europeiska samarbetet utgör en viktig 
referensram för arbetet inom SB. Även Åland inbjuds speciellt till samverkan med SB. 
 
Statsbidraget från Finlands Byar rf är främst till för att sköta om den svenskspråkiga delen 
inom Finlands Byar. Svensk Byaservice ingår därför i Finlands Byars arbetsteam, 
byautskott, internationella utskott, samt på sikt det nya stadsdelsutskottet. På den 
regionala nivån samverkar SB med de regionala byaombuden, samt med de svensk- och 
tvåspråkiga Leader-grupperna.  SB samverkar även med tredje sektorns organisationer 
och föreningar, främst via samarbetet med Svenska studieförbundet (som håller på att 
byta namn till Förbundsarenan). Därtill samverkar SB med relevanta nationella, nordiska 
och europeiska intresseorganisationer och nätverk. 
 
Svensk Byaservice inleder en förnyelse- och aktivitetskampanj för den svensk- och 
tvåspråkiga landsbygden i Finland. Fokus bör läggas på att utveckla de lokala samhällena 
till smarta och klimatsmarta byar för att lokalsamhällena skall hållas livskraftiga och 
attraktiva. Detta arbete bör göras i god samverkan med såväl den EU-delfinansierade som 
nationella programpolitiken, samt med SB:s samarbetspartners på nationell, regional- och 
lokal nivå. För att uppnå en ny aktiverande nivå i Svenskfinland, kan SB fungera såväl som 
initiativtagare, aktivator, folkbildare som projektaktör. 
 
Med tanke på de olika pågående reformprocesserna i Finland bör Svensk Byaservice även 
uppmärksamma utvecklandet av lokal demokrati och påverkansmetoder, samt 
befrämjandet av nya partnerskapslösningar på landsbygden (offentlig-privat-tredje 
sektorn). 
 
Svensk Byaservice samlar en till två gånger per år olika finlandssvenska landsbygds- och 
lokala aktörer till en nätverksträff kring ett kompetenshöjande tema (har tidigare gått under 
benämningen ”Tammerfors-träffar”). 
 
För att hålla ihop samverkan och samarbetet i Svenskfinland samlar Svensk Byaservice, i 
samarbete med en lokal Leader-grupp, vartannat år olika landsbygdsutvecklingsaktörer, 
samt kommunala, regionala, nationella och nordiska aktörer till erfarenhetsutbyte, 
nätverksbyggande och kompetenshöjande aktiviteter i form av den finlandssvenska 
Landsbygdsriksdagen, ”en arena där man pratar landsbygdsutvecklingsfrågor i 
Svenskfinland på professionell nivå”. Hösten 2020 ordnas följande finlandssvenska 
Landsbygdsriksdag i samarbete med Utvecklingsföreningen SILMU rf/Östra Nyland. 
 
Svensk Byaservice samarbetar även med aktörer bakom det nationella 
Landsbygdsparlamentet (vart tredje år) för att främst bidra till det svenskspråkiga 
programinslaget och spridning av information, samt med den europeiska 
Landsbygdsriksdagen (vart annat år), främst för att synliggöra Svenskfinland på den 
europeiska arenan. Viktiga samarbetspartner är även Hela Sverige ska leva och Hela 
Norden ska leva, samt Nordregio då det gäller såväl kunskapsutbyte som eventuella 
samarbetsprojekt. 
 
Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) fungerar som värdorganisation för Svensk 
Byaservice och ansvarar för redovisningen av statsbidraget från Finlands Byar. För att bistå 
SLF i sitt uppdrag bildas en samarbetsgrupp som består av de främsta 
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samarbetspartnerna. Eftersom Svenskfinland är ett vidsträckt område, är det viktigt att 
samarbetsparterna bidrar till informationsspridningen av relevant information, samt 
kunskap som bidrar till missionen att bevaka och stärka finlandssvenska intressen för lokal 
utveckling, såväl på landet som i staden. På grund av att resurserna i Svenskfinland är 
begränsade, är det också viktigt att hitta gemensamma lösningar till att effektivare kunna 
dra nytta av varandras kunskaper och kompetens, samt att gemensamt kunna ”växla upp” 
finlandssvenska satsningar. I övrigt ansvarar SLF för att SB har relevant personal. 
 
Svensk Byaservice bör även överväga ett namnbyte för att bättre svara mot visionen och 
missionen. 
 
 

6. JÄSENJÄRJESTÖT 
 
Suomen Kylät ry:n jäseninä voivat olla valtakunnalliset rekisteröidyt järjestöt, 
maakunnalliset kyläyhdistykset, Leader-yhdistykset, yksittäiset kylä- ja 
kaupunginosayhdistykset sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät 
yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenjärjestöjä oli marraskuussa 2019 yhteensä 119.  
 
Suomen Kylät ry on mm. Maaseutupolitiikan neuvoston, Suomen Kotiseutuliiton, 
Maaseudun Sivistysliiton, Vapaaehtoinen pelastuspalvelun (Vapepa), Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK), Suomen sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE), 
Palvelualojen työnantajayhdistyksen (Palta), Kansalaisareena ry:n ja Suomen Olavinreitit 
ry:n jäsen. Suomen Kylät on lisäksi jäsenenä eurooppalaisissa maaseudun 
yhteistyöjärjestöissä ELARD:ssa (European LEADER Association for Rural Development), 
HNSL:ssa (Hela Norden ska Leva) ja PREPAREssa (Partnership for Rural Europe). 
 
Jäsenhuoltoa ja -hankintaa jatketaan vuonna 2020. Kaikki keskeiset organisaatiot, jotka 
ovat mukana paikallisessa kehittämistyössä valtakunnan tasolla ja vaikuttavat eri tavoin 
kylien ja kaupunginosien sekä niiden asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, pyritään 
saamaan Suomen Kylät ry:n jäseniksi. Suomen Kylät ry pyrkii tavoittamaan ja saamaan 
verkostoonsa entistä laajemmin kuntakohtaiset kyläyhdistykset sekä Helsingin ohella 
myös muiden kaupunkien kaupunginosayhdistysten kattojärjestöt. 
 
 

7. HENKILÖSTÖ 
 
Suomen Kylät ry:n henkilöstön lukumäärä on edelleen kohtalaisen suuri pääosin 
hanketoiminnan ansiosta. Vuoden 2020 aikana henkilöstön määrä tullee olemaan uuden 
hanketoiminnan rahoituspäätöksistä riippuen 11 - 14 henkilöä, joista pääosa työskentelee 
hankerahoituksella. Toisaalta henkilöstö vähenee vuonna 2020 kolmen henkilön verran 
johtuen päättyvistä Jässi-jätevesineuvontahankkeista. Valtionavulla työskentelee 4 
henkilöä. 
 
Toiminnan laajentuminen kylätoiminnan rakenteiden vahvistamisesta yhä enemmän 
toiminnan sisällön kehittämiseen kuten myös hanketoiminta edellyttävät osaavaa, 
työssään jaksavaa ja yhteistyökykyistä henkilöstöä. Vuonna 2020 jatketaan edelleen 
työterveyshuollon ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla ehkäistään työstä johtuvia 
terveyshaittoja ja ylläpidetään työkykyä. 
 
Suomen Kylät ry:n henkilöstön toimintaedellytysten turvaamiseen, sisäiseen 
tiedottamiseen ja tiedonkulkuun kiinnitetään erityistä huomiota. Järjestön 
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projektiorganisaation luonteesta johtuen henkilöstö on hajasijoittunut eri paikkakunnille. 
Koska työntekijöillä on paikasta riippumattoman työskentelyn mahdollisuus, tarvitaan 
tehokasta tiimityöskentelyä, jota toteutetaan mm. kuukausittain järjestettävissä 
tiimipalavereissa. Suomen Kylät ry:n hallituksen puheenjohtaja toimii henkilöstön ylimpänä 
esimiehenä.  
 
Maakuntien ja maakunnallisten kyläasiamiesten tukitoiminnot ja koulutus sekä 
seudullisten ja kuntakohtaisten kyläasiamiesten lisääminen ovat lähivuosien tärkeitä 
tehtäviä henkilöstöasioissa aluetasolla. 
 
 

8. YHDISTYKSEN TALOUS  
 
Suomen Kylät ry:n varsinaisen toiminnan tulot muodostuvat vuonna 2020 jäsenmaksuista,  
kylätoiminnan 1.100.000 euron valtionavusta sekä hieman myös palvelutuotoista ja omasta 
pienimuotoisesta varainhankinnasta. Yhdistys toteuttaa laajamittaista valtakunnallista 
hanketoimintaa, joka muodostaa keskusjärjestön rahoituksesta ja henkilöstöstä 
suurimman osan. Hankepohjaisella kehittämisrahoituksen edellytyksenä on kuitenkin 
joidenkin hankkeiden kohdalla vaadittava omarahoitusosuus sekä mahdollisuus 
väliaikaisrahoitukseen, osin pitkien maksatusaikojen vuoksi. Toistaiseksi Suomen Kylät ry:n 
likviditeetti on kestänyt tämän varsin hyvin nykyisen hankekannan osalta. 
 
Tällä hetkellä tiedossa olevalla 1.100.000 euron valtionavulla toimintaa suunnitellaan niin, 
ettei vuodelle 2020 synny kovin merkittävää alijäämää. Suomen Kylät ry:n omaa pääomaa 
voidaan tapauskohtaisesti käyttää myös maakunnille myönnettäviin määräaikaisiin 
likvilainoihin. 
 
Kasvanut toiminta edellyttäisi vakaampaa rahoituspohjaa ja laajempaa omaa 
varainhankintaa. Yhdistys vaikuttaa maa- ja metsätalousministeriöön, eduskuntaan sekä 
poliittisiin puolueisiin vaiheittaisen tasokorotuksen saamiseksi kylätoiminnan valtionapuun. 
Lähivuosien tavoitteena on saada nostettua kylätoiminnan valtionapu 1.500.000 euroon, 
jolloin maakunnalliset kyläasiamiehet (19 henkilöä) on mahdollista palkata valtionavulla 
täysipäiväisesti. Valtionavun lisääntyessä suureneva osa siitä kohdistetaan alueelliseen 
toimintaan maakunnallisten kyläyhdistysten kautta.  
 
Toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi kehitetään edelleen kylätoimintaa koskevia 
indikaattorimittareita, sekä määrällisiä että laadullisia. Maakunnalliset kyläyhdistykset 
laativat keväällä 2020 osana vuoden 2019 valtioavun käyttöselvitystä vaikuttavuusraportin 
oman maakuntansa tuloksista.  
 
Suomen Kylät ry:n taloushallinnon osaamista parannetaan panostamalla koulutukseen ja 
taloushallinnon ohjelmistoihin. Taloushallintoa kehitetään siirtymällä käyttämään yhä 
enemmän sähköisiä palveluita. 
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Liite 1. 
 
KYLÄJAOSTON VUOSISUUNNITELMA 2020 
 
Kyläjaosto on Suomen Kylät ry:n hallituksen asettama jaosto, joka toimii hallituksen apuna 
kylätoimintaan liittyvissä asioissa sekä tekee ehdotuksia hallitukselle näissä asioissa. 
Nykyisen kyläjaoston toimikausi on 14.3.2018 – 10.3.2021.  
 
Jaoston tehtäviä vuonna 2020: 
 
1. Ajankohtainen edunvalvonta 
- kylätoiminnan valtionapu 
- eduskunnan kylätoimintaverkosto 
- vaikuttaminen muissa verkostoissa (mm. KANE, Kansalaisareena, Seurantaloasian  
  neuvottelukunta, CAP27, Vapepa) 
- toiminnan vaikuttavuus ja sen arviointi 
- lausunnot 
 
2. Tulevaisuustyö 
- Suomen Kylät – Paikallisen kehittämisen ohjelma ja strategiatyö 
- teematyö (mm. kestävä kehitys, lapset ja nuoret, kyläkoulut, turvallisuus, älykkäät kylät)  
- vapaaehtoistyön kehittäminen 
- laatutyön seuranta 
 
3. Yhteistyö jaostojen välillä 
- yhteiset tilaisuudet ja koulutukset 
- lausunnot 
- strategiatyö 
 
4. Viestintä ja brändinhallinta 
- vaikuttavuusviestintä 
- viestintäverkosto (myös kyläjaoston viestintä) 
- brändityön jatkaminen 
- Vuoden kylä -kilpailun kehittäminen 
- Maaseutuparlamentin kehittäminen 
- Kylätoiminnan neuvottelupäivien kehittäminen 
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Liite 2. 
 
LEADER-JAOSTON VUOSISUUNNITELMA  2020 
 

1. Ajankohtainen edunvalvonta 
- aktiivinen yhteydenpito MMM:n ja Ruokaviraston kanssa, yhteistapaamiset 

ainakin 2 kertaa vuodessa sekä asiamiehen osallistuminen yhteiseen 
työryhmään  

- Leader -ryhmiä eri työryhmissä edustavien kutsu jaoston kokoukseen 
ainakin kerran vuodessa, aktiivinen tiedotus ympäri vuoden kentälle 

- aktiivista ongelmien ja haasteiden keräämistä kentältä, viemistä eri 
työryhmiin ja mm ajankohtaispäiville, ongelmien ratkomisesitysten ja 
lausuntojen laatiminen 

- vuoden 2020 aikana erityisesti 
i. vapautuvien varojen sidonta uudelleen käytettäväksi 
ii. siirtymäkauden säädökset 

2. CAP27 
- CAP27-strategiaryhmän, maaseudun kehittämistyöryhmän ja 

hallintotyöryhmän työhön osallistuminen, edustajien yhteydenpito  
- Leader -haun avautuminen: kriteeristöön vaikuttaminen, haun 

kaksivaiheisuus 
- vaikutetaan kansallisen kompensaation saamiseksi siirtymäkauden ja 

tulevan kauden varoihin 
- Leadereille omia työkaluja kansalliseen strategiaan 
- toimintarahan uuden mallin läpimenon varmistaminen 
- kotimaisen säädöspohjan valmistelu alkaa: säädöksiin vaikuttaminen 
- kaupunki-Leaderien RR-rahoitukseen vaikuttaminen 
- valtakunnallisen aluekehittämisuudistuksen seuranta ja vaikuttaminen 

3. Laatutyö 
- vertaisauditoinnin etenemisen seuranta ja vaikuttaminen sen edistämiseen 
- laatutyöryhmän työhön esityksiä ja linjauksia 
- tiivis vuorovaikutus Maaseutuverkostopalveluiden kanssa, mm. ryhmien 

henkilöstön ja hallituksen koulutustarpeet ja koulutuspäivien suunnittelu 
- jaoston oman laatutyön prosessin jatkaminen 

 
4. Leader-brändityö 

- Brändi-ohjausryhmän vetovastuu, kokouksia ainakin kerran vuodessa 
- brändityönyrkille esityksiä ja linjauksia 
- valtakunnallinen Leader -vaikuttavuusviestintä Suomen Kylät ry:n 

päätoimisen tiedottajan yhtenä päätehtävänä 
- leadersuomi.fi- päätoimittajuus, some-viestintästrategian toteuttaminen 

 
5. Jaostojen sekä järjestöyhteistyön syventäminen 

- ajankohtaiset ja yhteiset eduntekemisen teemat 
- paikallisen kehittämisen ohjelman valmistelu 
- yhteiset tilaisuudet / koulutukset (Älykäs Kylä) 

 
6. Kansainvälinen eduntekeminen ja yhteistyöverkostot 

- ELARD, LEADER/CLLD- alakomitea 
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Liite 3. 
  
KORTTELIJAOSTON VUOSISUUNNITELMA 2020 
 
Korttelijaosto ajaa kansalaislähtöisen kehittämisen agendaa osaksi demokraattista 
yhteiskuntaa. Se työskentelee kansalaisyhteiskunnan vastinparina viranomaisvalmistelulle 
yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen levittämiseksi kylistä kortteleihin - ja toisinpäin. 
 
Jaoston tehtäviä vuonna 2020: 
 
1. Maaseutu-kaupunki-yhteistyön edistäminen 
- perustetaan Facebook-ryhmä 
- ”new green deal”: uusi yhteiskuntasopimus siitä, millä ehdoilla kaupungit hyödyntävät 
maaseudun luonnonvaroja ekologisen kriisin oloissa – järjestetään Erätauko-keskustelu 
- eduskunnan kylätoimintaverkosto 
- vaikuttaminen muissa verkostoissa (esim. YPK, KaKe, kaupunkipolitiikka) 
- suunnitellaan uudenlaisen kylä&kortteli-Lokaalin järjestämistä 2022 
 
2. Hiilikädenjälkiretket: hiilinielun kasvattaminen joukkoistamalla ja kaupunki-maaseutu-
kumppanuudella 
- haetaan rahoitusta 
- suunnitellaan pilotti keväällä, toteutetaan kesällä, arvioidaan ja raportoidaan syksyllä 
 
3. Kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen rahoitus 
- Kaupunki-Leaderit EU:n ohjelmakaudelle 2021-27 
- muut rahoituskanavat 
 
4. Asuinalue-/korttelitoiminnan vaihtoehtoiset organisoitumismuodot 
- kolmannen ja neljännen sektorin suhteet 
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Liite 4. 
 
KV-JAOSTON VUOSISUUNNITELMA 2020 
 
Suomen Kylät ry on viimeisen kahden vuoden aikana ollut mukana Eurooppalaisissa 
kyläverkostoissa sekä Eurooppalaisen maaseutuparlamentin toiminnassa. Suomen Kylät 
ry on hallinnoinut ja hallinnoi kansalaisten Eurooppa- ohjelmasta rahoitettavaa ROAD-
hanketta (Rural Opinions, Advocacy and Development). Hanke järjestää neljännen 
Eurooppalaisen maaseutuparlamentin Candáksen kylässä marraskuussa 2019 ja toteuttaa 
6 osahanketta, joista Suomen Kylät ry vastaa tutkimusosiosta. Tavoitteena on kylien äänen 
parempi kuuluminen EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Hanke päättyy tammikuun 2020 lopussa ja 
raportit tulee tehdä maaliskuun 2020 loppuun mennessä. 
Kokouksessaan 1.1.2019 KV-jaosto käsitteli ajankohtaisia asioita ja valmisteli vuoden 2020 
toimintasuunnitelmaa. Uusia tuulia on niin älykkäiden kylien merkeissä kuin ulkosuhteissa. 
 
1. Kylätoimijaverkostot 
Osallistutaan PREPAREn ja Hela Norden ska Leva toimintaan. PREPARE on osoittautunut 
aktiiviseksi toimijaksi maaseudun kylien ja yhteisöjen tukijaksi ja etsii aktiivisesti yhteistyötä 
toimijoiden kanssa. Painopiste on nyt Mustallamerellä. Pohjoismaisessa yhteistyössä 
HNSL:ssa valmistellaan Pohjoismaista maaseutuparlamenttia, jatketaan yhteistyötä 
Pohjola-Nordenin kanssa ja mahdollisesti Nordregion kanssa. Lokalkraft LEADER otetaan 
vastaan HNSL:n uutena Ahvenanmaan edustajana. 
 
Suomen Kylät ry on liittynyt Smart Village Networkin (SVN) jäseneksi tarkoituksena 
kehittää toimintaa, erityisesti älykäs kylä / kehittyvä kylä näkökulmasta. SYTY on verkoston 
kautta mukana pienellä asiantuntijaosuudella komission asettamassa tarjouskilpailussa 
älykkäiden kylien kehittämisselvityksessä. SYTY on myös hakenut Kansalaisten Eurooppa-
ohjelmasta rahoitusta Älykäs kylä -hankkeeseen. Mikäli hanke saa rahoitusta, se käynnistyy 
tammikuussa 2020 ja jatkuu 1,5 vuotta. 
 
European Rural Community Alliance (ERCA) on osoittautunut hiljaiseksi ja toimintaa ei ole 
ollut. Seuraavassa vuosikokouksessa päätetään, jatketaanko jäsenenä vai 
tarkkailijajäsenenä. 
 
Suomen Kylät ry osallistuu tarvittaessa EU:n järjestämiin ajankohtaisiin ja 
tarkoituksenmukaisiin tilaisuuksiin. 
 
2. ELARD 
Suomen Kylät ry jatkaa epävirallisena LEADER-verkostona ja maksaa ELARD-jäsenmaksut. 
LINC-tapahtuman saamiseksi Suomeen 2024-2025 on aloitettava halukkaan ryhmän 
etsintä jo nyt vuonna 2020. 
 
 
3. ERP 
Suomen Kylät ry on vahvasti mukana Eurooppalaisen maaseutuparlamentin kehittämissä 
maaseutuasukkaan ja -yhteisöjen äänenä. Suomen Kylät ry jatkaa ERP:n tutkimusosion 
kehittämistä ja mahdollisesti vastaa ERP:n nettisivustosta mikäli näin ERP:n 
ohjausryhmässä päätetään. Vuoden 2020 aikana katsotaan mahdollisuuksia linkittää ERP:n 
joitakin osioita Suomen maaseutuparlamenttiin syksyllä 2020. Suomen Kylät ry on mukana 
Suomen maaseutuparlamentin järjestelyissä sekä mahdollisesti sen kansainvälisessä 
osiossa. 
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4. Ulkosuhteet 
Suomen Kylät ry järjestää Espanjassa ERP:n yhteydessä marraskuussa 2019 kaksi työpajaa 
LEADERIstä EU:n ulkopuolella. Suomen aloitteesta lähtenyt Kiina-yhteistyö on 
pääsemässä vauhtiin ensimmäisellä pilotilla samoin kuin Mosambik-yhteistyö jatkumassa 
MTK:n toimesta. Suomen Kylät ry seuraa toimintaa ja on mukana tarvittaessa.  
 
5. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  
Suomen Kylät ry on yhteistyössä tapahtumissa tai hankkeissa maa-ja 
metsätalousministeriön, Manen, ENRD:n ja verkostoyksikön kanssa tarvittaessa. 
 
6. Hankkeet 
Suomen Kylät ry voi hakea tai olla kumppanina kansainvälisissä hankkeissa, jotka edistävät 
Suomen Kylät ry:n ajamia tavoitteita. 
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