
SUOMEN KYLÄT RY    PÖYTÄKIRJA 2/2020 
 
Hallituksen kokous  
 
Aika ja paikka: Tiistai 7.4.2020 klo 12.00, Teams-etäkokous  
 
Läsnä: 

x Rinne Petri puheenjohtaja    
x Aunola Esa jäsen  Korkealaakso Heikki varajäsen 
x Väisänen Markku jäsen  Lallo Rauni varajäsen 
x Tantarimäki Sami jäsen  Kaija Merja varajäsen 
 Högbacka Mathias jäsen  Pennanen Mari varajäsen 
 Vesisenaho Eliisa jäsen x Paananen Jaana   varajäsen 
x Mäki-Hakola Marko jäsen x Reko Timo varajäsen 
x Peltola Asko jäsen  Kallio Sointu varajäsen 
x Wasström Gunilla jäsen  Poikonen Pia varajäsen 
x Vänttinen Anne jäsen  Itäniemi Elina varajäsen 
x Tulikukka Pirjo jäsen  Väre Taina varajäsen 
      
x Perheentupa Tuomas kehittämisjohtaja, sihteeri    
x Rokka Tuomas 

Walls Heli 
talouspäällikkö 
Leader-asiamies 

   

x Liitelä Marianne  järjestösihteeri    
x Ketonen Anssi 

 
viestintäsuunnittelija 
 
 

   

x Linkoranta Tauno kutsuttuna asiantuntijana    
x Åström Christell kutsuttuna asiantuntijana    
x Mäenpää Pasi kutsuttuna asiantuntijana    
        

 
 

29. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi etäkokouksen. 

 
30. Osanottajat ja päätösvaltaisuus 

Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi. 
 
31. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
 Esitys:  
 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Päätös:  

      Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

32. Suomen Kylät ry:n osallistuminen yhteistyössä MTK:n ja ProAgrian kanssa Ruokaviras-
tolle jätettävään Töitäsuomesta -hankehakemukseen ja perustettavaan yhtiöön 
Hakemus liittyy mm. kiireelliseen maatilojen kausityövoiman saamiseen jo tulevaksi kasvukau-
deksi sekä yhteisen Töitäsuomesta Oy:n perustamiseen. Marko Mäki-Hakola selostaa (LIITE 1. 
HUOM. Vain hallituksen sisäiseen tietoon, salassapitovelvollisuus toistaiseksi). 
 
 
Esitys:  
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Hyväksytään Suomen Kylät ry:n osallistuminen hankkeeseen ja yhtiön perustamiseen. 
 
Päätös:  
Marko Mäki-Hakola selosti perustettavan Töitä Suomesta Oy:n osakeyhtiön osakassopimuksen 
sisältöä sekä haettavan hankkeen taustaa. Näiden selostusten pohjalta käytiin keskustelua erityi-
sesti osakassopimuksen sisällöstä, jota käytiin läpi kohta kohdalta, mm. lainoitus- ja kilpailura-
joitus- ja sanktiopykälät. Vpj. Asko Peltolan toivomuksesta käytiin läpi myös lakimies Tommi 
Siron osakassopimusta koskeva juridinen riskianalyysi sekä kuultiin Marko Mäki-Hakolan vas-
taukset kysymyksiin.  
Keskustelun jälkeen hallitus päätti, että Suomen Kylät ry lähtee tasaosuuksin yhdessä MTK:n ja 
ProAgrian kanssa osakkaaksi kyseiseen osakeyhtiöön kolmanneksen omistusosuudella ja yhdis-
tyksen nimenkirjoittajat velvoitettiin allekirjoittamaan tätä koskevat sopimukset. Osakeyhtiön 
hallitukseen Suomen Kylät ry:n edustajaksi nimettiin puheenjohtaja Petri Rinne.  
- Marko Mäki-Hakola poistui kokouksesta päätöksen ajaksi. 

 
 

33. Suomen Kylät ry:n viestintätoimet paikallistoimijoiden ohjeistamiseksi nykytilanteessa 
Puheenjohtaja ja viestintäsuunnittelija selostavat. 
 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja päätetään jatkotoimista .  
 
Päätös: 

           Merkittiin tiedoksi viestintäsuunnittelijan selostus mm. Suomen Kylät ry:n uutiskirjeestä,  
           tiedotepalvelun käytöstä ja viime aikoina tehdyistä viestintätoimista. 
 
 
34. Suomen Kylät ry:n ministeri Lintilälle jättämä aloite Leader-ryhmien käyttämiseksi pienyri-

tysten hätärahoituksen työkaluna  
Kyseinen aloite on jätetty TEM:lle 20.3.2020. Puheenjohtaja selostaa (LIITE 2.) 

 
 Esitys:  
 Kuullaan puheenjohtajan selostus ja hyväksytään tehdyt toimet.  
 
 Päätös:   
 Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus ja hyväksyttiin tehdyt toimenpiteet. 
       
   

35. Paikallisen kehittämisen ohjelman laadinnan eteneminen 
Kuullaan kehittämisjohtajan ja jaostojen puheenjohtajien selostukset ohjelman laadinnan etenemi-
sestä.  
 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään myös tiivis keskustelu siitä, miten nopeasti eskaloitunut 
yhteiskunnan kriisitilanne mahdollisesti vaikuttaa ohjelman toimenpide-ehdotusten laadintaan 
(LIITE 3). 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus ohjelmatyöstä. Tavoitteena on, että kukin Suomen 
Kylät ry:n neljästä jaostosta saa toimenpide-ehdotuksensa ja niiden tiiviit perustelut muotoiltua  
kesäkuuhun mennessä. Myös Suomen Kylät ry:n hallitus voi tehdä omat linjauksensa toimenpide-
ehdotuksistaan kesäkuun kokouksessaan. Tällaisia linjauksia voivat olla esim. vaikuttaminen Tilas-
tokeskukseen, jotta väestötilastoja korjattaisiin niin, että ne ottaisivat huomioon ihmisten 
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tosiasiallisen monipaikkaisuuden, eivät siis vain sitä, missä ihmiset ovat väestörekisterin mukaan 
kirjoilla. Samoin toimenpide-ehdotuksena voisi olla se, että valtakunnalliset maaseutu- ja paikka-
perustaiset järjestöt perustaisivat yhteistyöelimen, joka ajaisi nykyistä vaikuttavammin ko. järjestö-
jen yhteisiä tavoitteita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 
 
 

36. Keväälle ja kesälle 2020 suunniteltujen tilaisuuksien toteuttaminen poikkeusoloissa 
Koronavirustilanteen takia kaikki keväälle ja todennäköisesti myös kesälle 2020 suunnitellut  
kokoukset ja tilaisuudet joudutaan joko peruuttamaan, siirtämään tai pitämään etänä.Näitä ovat 
mm. eduskunnan kylätoimintaverkoston seminaari, Suomen Kylät ry:n kevätkokous, kylätoimin-
nan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät, Avoimet Kylät-tapahtuma, kyläasiamiesten  
kesätapaaminen jne. Ainakin osa tilaisuuksista on mahdollista toteuttaa verkossa reaaliaikaisesti. 
Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostavat. (LIITE 4). 
 
Esitys: 
Keskustellaan ja päätetään, miten menetellään em. tilaisuuksien suhteen. 
 
Päätös: 

       Puheenjohtajan, kehittämisjohtajan ja viestintäsuunnittelijan selostusten pohjalta päätettiin, että  
       järjestetään Suomen Kylät ry:n kevätkokous sekä Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät  
       verkossa reaaliaikaisesti. Myös Avoimet Kylät -tapahtuma toteutetaan virtuaalisesti mm. video- 
       klippeinä ja karttapisteillä.  
       Kyläasiamiesten kesätapaamisen järjestämismahdollisuuksia verkkotapahtumana pohditaan vielä    
       maakunnallisten kyläasiamiesten kesken. 

 Maaseutuparlamentin ohjausryhmässä päätetään lähipäivinä, siirretäänkö Kurikan Maaseutuparla- 
 mentin ajankohta mahdollisesti vuodella edemmäksi syksyyn 2021. Tämä vaikuttaisi todennäköi- 
 sesti myös vuonna 2021 Etelä-Karjalassa ja vuonna 2022 Pirkanmaalla pidettäväksi suunniteltujen  
 Lokaali -tapahtumien ajankohtiin.  
 
 

37. Maaseutupolitiikan strategialuonnos 2021 – 2027  
Maaseutupolitiikan kokonaisohjelman valmisteluun liittyvää Maaseutupolitiikan strategialuonnosta 
2021 – 2027 on mahdollista kommentoida 24.4.2020 mennessä. Cia Åström esittelee strategialuon-
nosta (LIITTEET 5 ja 6). 
 
Esitys:   
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään lyhyt keskustelu, millaisia asioita jaostojen kommenteissa 
tulisi nostaa esiin.. Valtuutetaan Suomen Kylät ry:n jaostot antamaan luonnokseen kommenttinsa.  
 
Päätös: 

       Christell Åström selosti Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman valmistelutilannetta tavoitteineen  
       ja toimenpiteineen sekä piti hyödyllisenä vuorovaikutusta ko. ohjelman ja Paikallisen kehittämisen  
       ohjelman laadintaprosessien välillä. Jaostot voivat antaa kommenttinsa Maaseutupolitiikan strate-   
       gialuonnoksesta 24.4.2020 mennessä. 

 
 

38. Vapepa- ja SPEK -turvallisuuskatsaukset 
Vpj. Esa Aunola toimii Suomen Kylät ry:n edustajana em. tahojen elimissä ja selostaa  
ko. yhteistyötahojen kuulumisia kylien turvallisuusnäkökulmasta (LIITE 7). 

 
    Esitys:  
    Kuullaan selostus ja käydään keskustelua asiasta. 
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Päätös:  

      Merkittiin tiedoksi Esa Aunolan selostukset Vapepan ja SPEKin toiminnasta.  
      Valmistellaan kehittämishankehakemusta kylien paikallisista valmiuskeskuksista PSR:lle;  
      SPEK on tulossa tulossa yhteistyökumppaniksi.  

 
 

39. Kylät-koulut-kaupat -kiertue eduskuntaryhmissä 
Puheenjohtaja selostaa suunniteltua yhteistyötä Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa (LIITE 8). 

 
Esitys:  

      Kuullaan selostus ja käydään keskustelua asiasta. 
 

Päätös:  
      Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus: Laaditaan mm. kauppojen kotiinkuljetuspalveluista  
      yhteinen linjaus Päivittäistavarakauppa ry:n ja Suomen Kylät ry:n kanssa. Lähikauppa-asiaa  
      pyritään muutoinkin edistämään.  
 
 
40.  Talousasiat 

Talouspäällikkö selostaa taloustilannetta (LIITTEET 9A-C). 
 
 Esitys:  
 Merkitään taloustilanne tiedoksi. 
 
 Päätös:  

       Merkittiin tiedoksi talouspäällikön selostus mm. talousarviosta, jonka toteutumista seurataan.  
       Aiempaan talousarvioon on lisätty eduskunnan myöntämä 100.000 euron pienkorjauslisä, jonka  
       käytöstä on jo aiemmin päätetty Suomen Kylät ry:n hallituksen kokouksessa.  
       Myönnettiin hakemusten perusteella yhden vuoden jatko sekä Uudenmaan Kylät ry:n että Pirkan  
       Kylät ry:n 10.000 euron likvilainoille sekä Kainuun Nuotta ry:lle 10.000 euron likvilainan jatko  
       31.12.2020 saakka.  
       - Markku Väisänen jääväsi itsensä Kainuun Nuotta ry:n likvilainan jatkoa koskevan asiakohdan  
         käsittelystä. 
 

41. Suomen Kylät ry:n kehittämishankkeiden tilannekatsaukset 
- Me miehet -hanke 
- Koti Kylään -hanke 
- Töitä kaikille -hanke 
- Maserat -osahanke 
- KAHVEE -osahanke 
- Mahdolliset uudet hankehakemukset 
Kehittämisjohtaja ja muut asianosaiset selostavat. 

 
Esitys: 
Merkitään tiedoksi selostukset, käydään keskustelua ja annetaan valtuudet uusien hankkeiden 
hakemiselle STEAsta ja ESR:stä. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostukset Suomen Kylät ry:n eri hankkeiden tilanteesta 
sekä korona-epidemian vaikutuksesta niiden toimintaan. Käytetään hankkeiden ryhmätoiminto-
jen tämänhetkisistä seisokeista säästyvä projektihenkilöiden työaika hyödyksi valmistelemalla 
paraikaa avoinna oleviin useisiin rahoitushakuihin uusia hankehakemuksia. Lisäksi syyskuussa 
lopussa tultaneen jättämään yhden vuoden jatkorahoitushakemukset nykyisille STEA-
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hankkeille. Näillä toimilla pyritään turvaamaan Suomen Kylät ry:n hanketoiminnan jatkuvuus, 
sillä sen eri hankkeiden rahoituspäätökset ovat katkolla vuoden 2021 kuluessa.  
Myönnettiin valtuudet uusien hankehakemusten jättämiseksi ESR- ja STEA-hakuihin sekä Palo-
suojelurahastolle. 

 
 

42. Ajankohtainen CAP-valmistelutilanne 
Kuullaan puheenjohtajan, Leader-asiamiehen ja Tauno Linkorannan selostukset ajankohtaisesta 
CAP-valmistelusta. 

 
Esitys:  
Merkitään tiedoksi ja käydään keskustelua em. selostusten pohjalta. 
 
Päätös: 

      Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostukset EU-budjetista sekä EU- ja kansallisen tason  
      toimista, samoin Leader-haun käynnistymisestä Suomessa. 
      Tauno Linkoranta kertoi maaseuturyhmän valmistelutyön etenemisestä. 
 
 
43. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat 

Kyläjaoston puheenjohtaja selostaa.  
 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 

 
Päätös:  

      Merkittiin tiedoksi Tauno Linkorannan selostus kyläjaoston ohjelmatyöstä. Lisäksi ajankohtainen  
      tehtävä on paikalliseen kehittämiseen liittyvän terminologian täsmentäminen. 
      Kyläjaoston työpajan valmistelu Maaseutuparlamenttia varten on toistaiseksi asialistalla. 

 
 

44. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat 
      Leader-asiamies ja jaoston jäsenet selostavat. 

 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
Päätös:  
Leader-jaostoa koskevat asiat käsiteltiin pääosin jo kohdassa 42.  
 
 

45. Korttelijaoston ajankohtaiset asiat 
Korttelijaoston puheenjohtaja selostaa. 

 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi Pirjo Tulikukan selostus korttelijaoston työn aktivoimisesta, Paikallisen kehittä-
misen ohjelman valmistelusta sekä mahdollisesta Kohtaamispaikkapäivän järjestämisestä. 

 
 

46. KV-jaoston ajankohtaiset asiat 
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Puheenjohtaja Petri Rinne selostaa: 
 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 

      Päätös:  
      Merkittiin tiedoksi Petri Rinteen selostus: Puola on ainoa tiedossa oleva ehdokas järjestämään  
      seuraava European Rural Parliament -tapahtuma.  
      Euroopan komission tukemaan Smart Village -hankkeeseen on Suomesta valittu yksi mallikylä,  
      Raudanmaa Pirkanmaalta. Haku uusista mallikylistä on juuri käynnistymässä.  
      Käynnissä on myös ECOLISE -hankevalmistelu, jossa on mukana Suomen Kylät ry, jonka osuus  
      rahoituksen saannista olisi 20.000 e, omarahoitusosuutta ei ole. 
 
 
47. Jäsenyysasiat 

 
Esitys:  
Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista jäsenyyshakemuksista. 
 
Päätös: 

      Ei saapuneita jäsenyyshakemuksia. 
 
 
48. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen 

 
Esitys:  
Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista ansiomerkkihakemuksista. 
 
Päätös:  

      Ei saapuneita ansiomerkkihakemuksia. 
 
   
49. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin 

 
  Toteutuneet: 
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston kokous 4.3.2020, Hki, eduskunta (Rinne, Aunola, Perheen-

tupa) 
- Kansallisen yhteistyöryhmän painopiste 4: Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusosaaminen ja 

valmiudet -ryhmän kokous 5.3.2020 (Aunola) 
- Kyläjaosto, paikallisen kehittämisen ohjelman laadintakokous 5.3.2020, Hki (Aunola, Perheen-

tupa) 
- Järjestöjen ESR-rahoitusseminaari 11.3.2020, Hki (Perheentupa, Sainio) 
- Koti Kylään -hankkeen ohjausryhmän kokous 16.3.2020 (Rinne, Männistö, Tiittanen, Perheen-

tupa) 
- SuomiAreenan keskustelutilaisuuden suunn.kokous 18.3.2020 (Perheentupa, Ketonen) 
- Töitä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 19.3.2020 (Nenonen, Perheentupa) 
- Korttelijaoston kokous 20.3.2020, (Mäenpää, Rinne) 
- MANEn sihteeristön kokous 24.3.2020 
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston miniseminaari monipaikkaisuudesta 25.3.2020, Hki, edus-

kuntatalo (peruttu toistaiseksi) 
- Tiimikokous 6.4.2020 (tiimi) 
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  Tulevat: 
- Maaseutuparlamentin ohjausryhmän kokous 8.4.2020 (Rinne, Ketonen) 
- Kansallisen yhteistyöryhmän painopiste 4: Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusosaaminen ja 

valmiudet -ryhmän kokous 14.4.2020 
- MANEn sihteeristön kokous 21.4.2020 (Perheentupa, Walls) 
- Korttelijaoston kokous 23.4.2020 (Mäenpää, Rinne) 
- Suomen Kylät ry:n ja MMM:n valtionapuneuvottelu 21.4.2020 (Rinne, Perheentupa, Rokka) 
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 13.-14.5.2020 (Perheentupa) 
- Kyläasiamiesten kesätapaaminen 16.-18.6.2020 (Ruohola) 
- Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti 1.-3.10.2020, Kurikka (HUOM. 8.4. saatu tieto, että ko. 

tapahtuma on siirretty syksylle 2021.) 
 

 
50. Ilmoitusasiat / tiedoksi 
 
 
51. Muut esille tulevat asiat 

- Esitettiin kysymys koskien Töitä Suomesta Oy:n julkistamisen ajankohtaa, johon Marko Mäki-
Hakola arvioi, että yhtiö saataneen PRH-rekisteriin mahdollisesti torstaina 9.4. tai tiistaina 
14.4.2020. 

 
52. Seuraavat hallituksen kokoukset sekä kevät- ja syyskokous 

Vuoden 2020 hallituksen kolmas kokous on sovittu pidettäväksi ti 9.6.2020 klo 12.00,  
      neljäs kokous ti 15.9.2020 klo 12.00, viides kokous ti 3.11.2020 klo 12.00 ja kuudes kokous ti       
      15.12.2020 klo 12.00.  
 
      Suomen Kylät ry:n kevätkokous on sovittu pidettäväksi ma 27.4.2020 klo 13.00 ja syyskokous  
      to 26.11.2020 klo 13.00. 
 
      Esitys: 
      Menetellään esitetyllä tavalla; kevätkauden 2020 kokoukset pidetään etäkokouksina.           
 
      Päätös:  
      Menetellään esityksen mukaisesti. 
 
 
53. Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
    Petri Rinne           Tuomas Perheentupa 
    puheenjohtaja                                kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri 
 
 


