
SUOMEN KYLÄT RY    PÖYTÄKIRJA 4/2020 
 
Hallituksen kokous  
 
Aika ja paikka: Maanantai 14.9.2020 klo 12.00 - 16.00, 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 
x Högbacka Mathias jäsen  Pennanen Mari varajäsen 
x Vesisenaho Eliisa jäsen  Paananen Jaana   varajäsen 
x Mäki-Hakola Marko jäsen  Reko Timo varajäsen 
x Peltola Asko jäsen  Kallio Sointu varajäsen 
 Wasström Gunilla jäsen x Poikonen Pia varajäsen 
x Vänttinen Anne jäsen  Itäniemi Elina varajäsen 
x Tulikukka Pirjo jäsen  Väre Taina varajäsen 
      
x Perheentupa Tuomas kehittämisjohtaja, sihteeri    
x 
x 

Rokka Tuomas 
Walls Heli 

talouspäällikkö 
Leader-asiamies 

   

x Liitelä Marianne  järjestösihteeri    
x 
x 

Ketonen Anssi 
Smedslund Kim 

viestintäsuunnittelija 
KV-koordinaattori 

   

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

 
 

82. Kokouksen avaus 
     Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti lyhyen yleiskatsauksen mm. koronan aiheuttamasta tilan- 
     teesta, EU:n maaseutuohjelmasta, Leader-siirtymäkauden lisärahoituksesta sekä kylätoiminnan  
     valtionavusta. 
 

83. Osanottajat ja päätösvaltaisuus 
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi. 
 

 
84. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
 Esitys:  
 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Päätös:  

      Hyväksyttiin. 
 

85. Paikallisen kehittämisen ohjelman luonnos, Suomen Kylät ry:n hallituksen toimenpide-
esitykset siihen ja maakunnallisten kehityskeskustelujen järjestäminen 
Käsitellään Paikallisen kehittämisen ohjelman luonnosta vuosille 2021 – 2024 (LIITE 1). Luon-
nokseen ovat omat toimenpide-esityksensä valmistelleet Suomen Kylät ry:n kylä-, kortteli-, 
Leader- ja kv-jaostot. Suomen Kylät ry:n hallituksella on mahdollisuus tehdä ohjelmaan omat, 
laajempia asiakokonaisuuksia koskevat toimenpide-esityksensä, joita on edellisen kokouksen 
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jälkeen kehitelty edelleen. Puheenjohtaja, kehittämisjohtaja ja jaostojen puheenjohtajat selosta-
vat. 
Ohjelmaprosessin suunniteltu jatko-aikataulu: Luonnosta käsitellään Teamsin välityksellä jäse-
nistölle järjestettävässä Paikallisen kehittämisen ohjelman keskustelutilaisuudessa to 22.10.2020 
klo 09.00 – 13.00 siten, että kukin neljästä jaostosta on vastaanottamassa toimenpide-esityksi-
ään koskevaa jäsenistön palautetta sekä vastaamassa kysymyksiin. Tämän prosessin jälkeen oh-
jelman vielä hiotaan. Suomen Kylät ry:n hallitus esittänee kokouksessaan 3.11.2020 ohjelma-
luonnosta Suomen Kylät ry:n syyskokouksen hyväksyttäväksi 26.11.2020. 
 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja keskustellaan Paikallisen kehittämisen ohjelmaluonnoksen ko-
konaisuudesta. Päätetään Suomen Kylät ry:n hallituksen esityksistä Paikallisen kehittämisen oh-
jelmaan vuosille 2021 – 2024, mukaan lukien nuorison tulevaisuusjaoston perustaminen..  
Paikallisen kehittämisen ohjelman valmistumisen jälkeen esitetään järjestettäväksi maakunta-
kohtaiset kehityskeskustelut etäyhteyksin kevään 2021 aikana (LIITE 2.). 
 
Päätös: 

           Kuultiin kehittämisjohtajan yleisesittely Paikallisen kehittämisen ohjelmaluonnoksesta.  
           Käytiin keskustelua Suomen Kylät ry:n hallituksen kolmesta omasta toimenpide-esityksestä  
           ohjelmaan; niitä pidettiin hyvinä ja ne hyväksyttiin.  
           Päätettiin perustaa Suomen Kylät ry:n yhteyteen viides jaosto eli nuorison tulevaisuusjaosto ikä- 
           haarukaltaan 15 – 29 -vuotiaista nuorista, jotta nuorten ääni kuuluisi jatkossa vahvemmin pai- 
           kallisessa kehittämisessä. 
           Kylä-, Leader-, kortteli- ja kv-jaostot esittelivät omat toimenpide-esityksensä, joihin saatiin  
           pieniä tarkennuksia. Ohjelmaluonnoksesta käydään vielä laajempi keskustelutilaisuus  
           22.10.2020 etätilaisuutena. 
           Päätettiin järjestää Paikallisen kehittämisen ohjelman valmistumisen myötä maakuntakohtaiset  
           kehityskeskustelut Suomen Kylät ry:n ja maakunnallisten kyläyhdistysten kesken keväällä 2021  
           etäyhteydellä. 
 

86. Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy:n tilannekatsaus 
Puheenjohtaja ja Marko Mäki-Hakola selostavat. 
 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään asiasta keskustelua. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Marko Mäki-Hako-
lan selostus. Mäki-Hakolan mukaan yhtiö tekee kohtuullisesti tulosta, joten osakkaiden pääoma 
on turvattu. Yhtiö on tarkentanut strategiaansa ja palvelutarjontaansa kesän aikana. Jatkossa yh-
tiön tuottamia palveluja kehitetään mm. kentän vinkkipalvelujärjestelmällä tulovirran lisää-
miseksi.Lisäksi varaudutaan koronaepidemian jatkumiseen mm. koronaturvallisen ”matkailu-
kuplan” rakentamiseksi matkailuyrittäjille. Toiminnan kehittämistä jatketaan. 

 
 
87. Kestävän kehityksen sitoumuksen luonnos 

Käydään kehittämisjohtajan selostuksen pohjalta keskustelua Kestävän kestävän kehityksen  
sitoumuksen luonnoksesta (LIITE 3.). 

 
 Esitys:  
 Hyväksytään luonnos Kestävän kehityksen sitoumukseksi  
 
 Päätös:   
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Kuultiin kehittämisjohtajan esittely Kestävän kehityksen sitoumuksen luonnoksesta. Hyväksyttiin 
esitelty luonnos järjestön Kestävän kehityksen sitoumukseksi. Tästä laaditaan myös englanninkieli-
nen lyhennelmä. 
         

88. Tulevaisuustyöryhmän työn välikatsaus 
Puheenjohtajisto ja työryhmän muut jäsenet selostavat työryhmän 2. kokouksen antia (LIITE 4.). 
 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua niiden pohjalta.  
 
Päätös:  
Kuultiin puheenjohtajan selostus tulevaisuustyöryhmän työstä. Petri Rinne ilmoitti samassa yhtey-
dessä, että ei todennäköisesti tule hakemaan Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtajan tehtävää. Käy-
tiin alustavaa keskustelua Suomen Kylät ry:lle palkattavan toiminnanjohtajan palkkatasosta ja rek-
rytointiperusteista sekä myös mahdollisuudesta, että kehittämisjohtaja voisi jatkaa osa-aikaisesti 
keskimäärin 2 pv/viikko mm. Suomen Kylät ry:n hankerahoituksen hankinnassa ja hankkeiden tu-
kitoimissa vuonna 2022. 

 
89. Lähikoulukysymys 

Puheenjohtaja selostaa. 
 
Esitys: 
Merkitään tiedoksi selostus ja kansanedustajien lähikoululakkautusten vaikutuksista tekemä kirjal-
linen kysymys opetusministerille sekä ministerin vastaus (LIITTEET 5. ja 6.). 
Keskustellaan toimenpiteistä erityisesti maaseutukoulujen lakkauttamiseen liittyen (LIITE 7.) 

 
Päätös: 

      Merkittiin tiedoksi liitteenä olevat dokumentit ja puheenjohtajan selostus sekä käytiin asiasta lyhyt  
      keskustelu. Valmistellaan kansallisen kouluverkkoselvityksen tekemistä mm. MANEn, Lapsi- 
      asiainvaltuutetun toimiston ja SANKin yhteisellä rahoituksella. 

 
 

90. Suomen Kylät ry:n teemaehdotukset maaseutuverkostolle vuosiksi 2021 - 2022 
Kehittämisjohtaja selostaa lyhyesti (LIITE 8.). 
 
Esitys:   
Merkitään selostus tiedoksi. 
 
Päätös: 

       Merkittiin tiedoksi selostus kahdesta Suomen Kylät ry:n esittämästä ja perustelemasta teemaehdo- 
       tuksesta maaseutuverkostolle vuosiksi 2021 – 2022. Nämä ovat a) kylien turvallisuus sekä  
       b) monipaikkaisuus ja maallemuutto. Hyväksyttiin tehdyt ehdotukset. 

 
 

91. Suomen Kylät ry:n hanketoiminta 
Kim Smedslund ja kehittämisjohtaja selostavat: 
- Community Climate Coaches -hankkeelle on myönnetty 30 kk:n Erasmus+ -rahoitus, Suo-

men Kylät ry:n osuutena on noin 30.000 e. Solmitaan Kim Smedslundin kanssa osa-aikai-
nen työsopimus. Palkkojen tai ostopalveluiden määrä Suomen Kylät ry:n osuudessa on enin-
tään 17.000 e. 

- Jatkohankkeet valmistelussa STEAlle syyskuun loppuun mennessä.  
- ESR-hanke haussa yhdessä HUMAKin kanssa 
- Töitä kaikille -jatkohankkeen hakeminen Uudenmaan TE-toimistolta 
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- Keskitien säätiölle jätetty elokuussa hakemus osana Kyläturvallisuus 2025 -hankehakua, 
liittyen laajempaan PSR-rahoitushakuun 

- MANEn rahoittama e2-ajatuspajan ja PTT:n SAPE-yhteishanke käynnistymässä, Suomen 
Kylät ry:lle varattu hankkeesta 8.000 e haastattelujen ostopalvelutoimintana.  

 
    Esitys:  
    Merkitään selostukset tiedoksi. 
 
    Päätös:  

          Merkittiin tiedoksi Suomen Kylät ry:n eri hankkeiden tilannekatsaukset. 
          Community Climate Coaches -kv-hankkeen osalta päätettiin, että solmitaan Kim Smedslundin  
          kanssa tuntikohtainen työsopimus hankkeen käytettävissä olevien varojen puitteissa.  
 
 
92.   Eduskunnan kylätoimintaverkoston tilannekatsaus 

Puheenjohtaja ja vpj. Esa Aunola selostavat.  
 Eduskunnan kylätoimintaverkosto ja Suomen Kylät ry järjestävät Tulevaisuuden kylä – monipaik-
kainen Suomi -webinaarin 16.9.2020 (LIITE 9.). 

 
Esitys: 
Merkitään selostukset tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi 16.9.2020 järjestettävä eduskunnan kylätoimintaverkoston monipaikkaisuus-
webinaari, jossa myös kuusi eduskuntaryhmää pitävät puheenvuoronsa. Vpj. Esa Aunola kertoi, 
että eduskunnan kylätoimintaverkostoon on liittynyt kaksi uutta kansanedustajaa, eli kansanedusta-
jien määrä verkostossa on jo 31. 
 
 

93. Viestinnän ajankohtaiset asiat ja viestintäverkoston perustaminen 
Viestintäsuunnittelija selostaa. 
 
Esitys:  
Merkitään selostus tiedoksi. 
 
Päätös: 

      Merkittiin viestintäsuunnittelijan selostus tiedoksi:  
- Tähän mennessä 16.9.2020 pidettävään monipaikkaisuus-webinaariin on ilmoittautunut jo 

noin 150 osanottajaa. 
- Suomen Kylät ry:n kuukausittaisen uutiskirjeen tavoitteena on vuonna 2021 tavoittaa 1000 

tilaajaa. 
- Perniön toimistoon on rakennettu studio. 
- Magneettipinssit on tilattu, 500 kpl. 
- 13.10.2020 järjestetään etäkoulutustilaisuus yhdistysviestinnästä. 
- Viestintäverkoston rakentaminen on alkamassa eri järjestöjen kesken. 

  
Asko Peltola poistui kokouksesta tämän pykälän päätyttyä klo 14.55. 

 
 

94. Talousasiat 
Talouspäällikkö selostaa taloustilannetta (LIITTEET 10A-E.). 
Käydään läpi tuoreimman tiedon pohjalta kylätoiminnan valtionaputilanne vuodelle 2021. 
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 Esitys:  
 Merkitään selostukset tiedoksi. 
 
 Päätös:  

       Merkittiin tiedoksi talouspäällikön selostus. Käyttämättömän valtionavun määrä kasvaa hieman.  
       Keskustelussa todettiin, että viestintään on mahdollista käyttää jonkin verran lisää varoja, mm.  
       mm. kylien elinvoimaisuutta koskevaan viestintään tai viestintäkoulutukseen. Toisaalta on   
       hyvä varautua vuosien 2021/2022 nivelkohdan palkkamenoihin. 
       Asiakohdassa keskusteltiin myös tulevasta ns. Lokaali-iltagaalasta, joka järjestettäneen hybridi- 
       mallisesti koronatilanne huomioon ottaen joulukuussa 2020.  
 
 

95. Seuraintalojen koronatuki 
Tauno Linkoranta, joka on Suomen Kylät ry:n edustaja Seuraintaloasiain neuvottelukunnassa, 
selostaa tilannetta. Hakuaikaa on jatkettu ma 5.10.2020 saakka. 
 
Esitys:  
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua asiasta. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi Tauno Linkorannan selostus. Seuraintalojen koronatuen haku on meneillään 
sähköisesti. Seuraintaloasian neuvottelukunnassa käydään läpi tukihakemuksia 12.11.2020.  
Ilmeisesti hakuprosessi on osin koettu yhdistyskentällä haastavaksi mm. suomi.fi -tunnistautu-
misen vuoksi. Suomen Kylät ry järjestää hakuprosessista ja tunnistautumisesta etäkoulutustilai-
suuden pikaisesti. 

 
 

96. Ajankohtainen CAP-valmistelutilanne 
- Kuullaan selostukset ajankohtaisesta CAP-valmistelusta.  
- Kuullaan erityisesti maaseuturahaston valtakunnallisten kehittämishankkeiden ja kylien ke-

hittämishankkeiden valmistelutilannetta uudella rahastokaudella, Tauno Linkoranta selostaa 
 

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

      Seuraava CAP-strategiaryhmän kokous on 30.9.2020. 
      Tauno Linkorannan mukaan kylien kehittämishankkeiden kohtelusta ei toistaiseksi ole uutta  
       tietoa. Maaseutuohjelman tämänhetkisessä valmisteluversiossa monet asiat menevät vanhalta  
      pohjalta, kuten investoinnit. Uutta ovat älykäs kylä -tematiikka ja yhteistyömahdollisuuksien  
      paraneminen hankkeissa esim. yritysten kanssa. Maaseutuohjelma ei näyttäisi jatkossakaan olevan  
      kylätoimijoiden varsinainen ongelma, vaan ELY-keskusten tekemät tulkinnat siitä. 
      Eliisa Vesisenaho kertoi, että CAP-suunnitelman asiakirjaluonnos on tulossa lähetekeskusteluun  
      10.11.2020, mikä on tärkeä vaikuttamisen paikka varsinkin valtakunnallisten hankkeiden osalta. 
      Marko Mäki-Hakola totesi, että EU:n elpymisrahaston varat tulevat samaan ohjelmapakettiin.  
 
 
97. Suomen Kylät ry Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöryhmän jäseneksi 

Vpj. Esa Aunola ja kehittämisjohtaja selostavat (LIITTEET 11. ja 12.). 
 
Esitys:  
Nimetään Esa Aunola Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöryhmään Suomen Kylät ry:n varsi-
naiseksi edustajaksi ja varaedustajaksi Tuomas Perheentupa. 
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Päätös: 
Nimettiin Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöryhmään Suomen Kylät ry:n varsinaiseksi edusta-
jaksi Esa Aunola ja varaedustajaksi Tuomas Perheentupa. 

 
 
98. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat 

Kyläjaoston puheenjohtaja selostaa.  
- Kylätalojen yms. laskeminen maakunnissa 
- Yhteistyö Leader-jaoston kanssa 
- Maakuntatason järjestöyhteistyö  

 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 

 
Päätös:  

      Merkittiin tiedoksi kyläjaoston p Tauno Linkorannan selostukset: 
- kyläjaostossa valmistellaan kysymyksiä kylätalokyselyyn liittyen, jotta saadaan kylätalojen 

määrä selville 
- yhteistyötä Leader-jaoston kanssa tarvitaan uutta maaseuturahastokautta varten. 
- maakuntajärjestöjen yhteistyössä kyläasioiden tulisi olla paremmin esillä 
- Tauno Linkoranta ilmoitti, että kyläjaostolle on tarpeen alkaa etsiä uutta puheenjohtajaa 

maaliskuussa 2021 alkavalle uudelle kyläjaoston kaudelle, koska Linkorannan puheenjohta-
juutta tulee tällöin kestäneeksi 6 vuotta. 

 
 

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

- Leader-asiamiespalvelun palautekysely 
- Leader-rahoitus siirtymäkaudella 2021- 
- Leader- ja kyläjaostojen yhteiskokouksen valmistelu 

 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
Päätös:  
Leader-asiamies kertoi, että:  

- tähän mennessä Leader-asiamiestoiminnan arviointikyselyyn on tullut 51 vastausta 
- valtion lisätalousarvioesityksessä on varattu siirtymärahoitusta 30 milj. euroa (valtio + EU-

rahoitus) vuodelle 2021  
- Leader-toimntarahamallin valmistelu on meneillään. 

 
Marko Mäki-Hakola poistui kokouksesta klo 15.50. 

 
 
 

100. Korttelijaoston ajankohtaiset asiat 
Korttelijaoston puheenjohtaja selostaa. 

- maaseudun ja kaupunkien yhteistyösiltojen kehittäminen 
- paikallinen koronaepidemiaresilienssi Helsingissä: Pasi M. alkaa 1.10. tutkia tätä osana 

YM:n Lähiöohjelmaa – mikä olisi korttelijaoston rooli? 
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- Hilkka Vihinen Lukesta käyttää korttelijaostoa maaseutu-kaupunki-vuorovaikutusta tutki-
vassa ROBUST-tutkimushankkeessa Suomen esimerkkinä erilaisista hallintamalleista (go-
vernance arrangements) - voimmeko ajatella itseämme hallintamallina? 
 

Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
Päätös:  
Korttelijaoston pj. Pasi Mäenpää kertoi, että: 

- Suomen Kylät ry tulee olemaan yksi taho koronaresilienssitutkimuksen osana  
- korttelijaostossa on mietitty mm. tapoja palkita innovaatioita yhteisöllisessä toiminnassa. 

 
 

101. KV-jaoston ajankohtaiset asiat 
Puheenjohtaja ja Kim Smedslund selostavat: 

- Komission kysely tiekartasta EU:n maaseudun pitkän aikavälin visioksi: Suomen Kylät ry 
on kommentoinut tiekarttaa, palaute jätetty 9.9.2020 mennessä.   

- Eurooppalaisessa maaseutuparlamentissa valmistellaan loppusyksyn aikana kv-webinaaria 
EU:n visiosta maaseutualueille.  

- Älykäs kylä 21 -hanke etenee; paraikaa ollaan Raudanmaan hankesuunnittelun arviointivai-
heessa. Hyviä älykkäiden kylien käytäntöjä kerätään.  

Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 

 
Päätös:  

      Merkittiin tiedoksi Kim Smedslundin selostukset em. asioista. Lisäksi lausunnoilla on reagoitu 
      ajankohtaisiin kv-kyselyihin. 
 
 
102. Jäsenyysasiat 

 
Esitys:  
Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista jäsenyyshakemuksista. 
 
Päätös: 

      Ei jäsenyyshakemuksia. 
 
 
103. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen 

Piällysmies ry hakee Aarne Hiltuselle kultaista ansiomerkkiä (LIITTEET 13A. ja 13B.). 
Keski-Suomen kylät ry hakee Annemari Lepälle kultaista ansiomerkkiä (LIITE 14.). 
 
Esitys:  
Päätetään ansiomerkkien myöntämisestä. 

 
Päätös:  

      Myönnettiin kultaiset ansiomerkit Aarne Hiltuselle ja Annemari Lepälle. 
 
   
104. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin 

 
  Toteutuneet: 
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- Sosten STEA-seminaari 10.6.2020 
- Avoimet Kylät verkossa -päivä + netti-tv-lähetys 13.6.2020 
- MANEn sihteeristön kokous 18.8.2020 
- e2-yhteistyöhankkeen aloituspalaveri 24.8.2020 (Perheentupa) 
- Tulevaisuustyöryhmän kokous 25.8.2020 (puheenjohtajisto ym.) 
- Maaseutulasten yhdenvertaisten sivistyksellisten oikeuksien toteutumisarvio -kokous 26.9.2020 

(Rinne, Perheentupa, Ketonen) 
- Kyläjaoston kokous 28.8.2020 (Linkoranta) 
- Koti kylään -hankkeen ohjausryhmän kokous 3.9.2020 (Rinne, Männistö, Tiittanen)  
- Maakunnallisten kyläasiamiesten vuositapaaminen verkossa 4.9.2020 (Ruohola) 
- Soste ry:n järjestämä Järjestöjen syysseminaari 9.9.2020 
- MSL:n opintojaoston kokous 10.9.2020 (Perheentupa) 
- Maaseutuverkoston vuosisuunnittelun ja teemavalinnan työpaja 11.9.2020 (Perheentupa) 

 
  Tulevat: 
- Maaseutuohjelman hankewebinaari 15.9.2020 (Perheentupa) 
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston webinaari monipaikkaisuudesta 16.9.2020 (Rinne, Aunola, 

Ketonen) 
- Töitä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 17.9.2020 (Nenonen, Perheentupa) 
- Kylät kyseessä - Pääomaa päätöksentekoon -tilaisuus 19.9.2020, P-S kylät ry (Rinne) 
- SOSTE -johtajatapaaminen verkossa 23.9.2020 (Perheentupa) 
- Maaseutuparlamentin ohjausryhmän kokous 24.9.2020 (Rinne) 
- MSL:n kevätkokous 29.9.2020 (Perheentupa) 
- Itä-Suomen maakunnallisten kyläyhdistysten laatutyön jatkotilaisuus, 2.10.2020 Parikkala 

(Lintunen, Perheentupa, Ketonen) 
- Aluekehittämispäivät -webinaari 8.10.2020 
- Kyläjaoston kokous 16.10.2020 (Linkoranta) 
- Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöryhmän järjestäytymiskokous 20.20.2020 (Aunola, Per-

heentupa) 
- Demokratiapäivä 20.10.2020 
- Suomen Kylät ry:n tulevaisuustyöryhmän 3. kokous 21.10.2020  
- Suomen Kylät ry:n syyskokous 26.11.2020, Hki 
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 9.-10.12.2020  
- Iltajuhla Vuoden Kylän sekä muiden tunnustusten saajien palkitsemiseksi 9.12.2020 
- Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti syksyllä 2021, Kurikka 

 
 
105. Ilmoitusasiat / tiedoksi 
 
 
106. Muut esille tulevat asiat 

- Suomen Kylät ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tuesta 
(LIITE 15.) 

- Agenda2030 -ohjelman kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen arviointi YK:n kestävän kehityk-
sen tavoitteiden edistymisestä (LIITE 16, kts. mm. Tavoite 11) 

- Aluekehittämisen lainsäädännön uudistaminen käynnistyy (LIITE 17.) 
- Aloite turvaviestintätoistinten lupavapaudesta (LIITE 18.) 
- Suomen Kylät ry:n kannanotto budjettiriiheen järjestöjen työllistämistoimista (LIITE 19.) 
- Suomen Kylät ry:n edustus Maaseudun Sivistysliiton hallituksessa. 
- Valtuutetaan Esa Aunola ja Esa Erkkilä osallistumaan Suomen Kylät ry:n edustajina Kotiseutu-

päiville Kokkolassa 20.-21.11.2020. 
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107. Seuraavat hallituksen kokoukset ja syyskokous 

Vuoden 2020 hallituksen viides kokous pidetään ti 3.11.2020 klo 12.00 Teamsillä ja kuudes  
kokous ti 15.12.2020 klo 12.00.  

      Suomen Kylät ry:n syyskokous on sovittu pidettäväksi to 26.11.2020 klo 13.00. 
 
      Esitys: 
      Menetellään aiemmin sovitusti.     
 
      Päätös:  
      Menetellään sovitusti. 
 
 
108. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.06. 
 
 
 
 
 
    Petri Rinne           Tuomas Perheentupa 
    puheenjohtaja                                kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri  
 


