
 SUOMEN KYLÄT RY    PÖYTÄKIRJA 5/2020 

 

Hallituksen kokous  

 

Aika ja paikka: Tiistai 3.11.2020 klo 12.00 – 15.30, Teams-etäkokous  

 

Läsnä: 

x Rinne Petri puheenjohtaja    

x Peltola Asko jäsen, 1. vpj.  x Kallio Sointu varajäsen 

x Aunola Esa jäsen, 2. vpj.  Korkealaakso Heikki varajäsen 

x Väisänen Markku jäsen  Lallo Rauni varajäsen 

 Tantarimäki Sami jäsen x 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 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 

x 

Rokka Tuomas 

Walls Heli 

talouspäällikkö 

Leader-asiamies 

   

x Liitelä Marianne  järjestösihteeri    

x Ketonen Anssi 

Smedslund Kim 

viestintäsuunnittelija 

KV-koordinaattori 

 

   

x Linkoranta Tauno kutsuttuna asiantuntijana    

 Åström Christell kutsuttuna asiantuntijana    

x Mäenpää Pasi kutsuttuna asiantuntijana    

        

 

 

109. Kokouksen avaus 

     Puheenjohtaja avasi kokouksen pitäen lyhyen tilannekatsauksen. 

 

110. Osanottajat ja päätösvaltaisuus 

Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi. 

 

111. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

 Esitys:  

 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 

Päätös:  

      Hyväksyttiin. 

 

112. Suomen Kylät ry:n vaikutusvallan lisääminen MSL:ssa ja yhteistyön tiivistäminen 

MSL:ssa on käynnissä sääntöuudistus, jossa päätavoitteena on yhdenmukaistaa ja selventää 

edustajiston lukumäärää, sen määräytymistä sekä suhdetta jäsenmaksuun. Suomen Kylät ry:llä 

on tällä hetkellä kaksi edustajistopaikkaa, jäsenmaksu on 1.700 euroa/vuosi. Sääntöuudistuksen 

myötä Suomen Kylät ry:llä olisi mahdollisuus saada edustajanpaikkoja yhteensä neljä. Saman 

määrän edustajia saisivat MTK, Eläkeliitto ja Keskusta rp. Muilla jäsenjärjestöillä olisi edustajia 

yksi kullakin. Uudessa jäsenmaksuluokassa Suomen Kylät ry nousisi suurimpaan 
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jäsenmaksuluokkaan, 10.000 euroa/vuosi. Samalla voitaisiin asettaa tavoitteita yhteistyön tiivis-

tämiselle erityisesti viestinnässä ja koulutusyhteistyössä. 

 

Esitys: 

Kuullaan MSL:n toiminnanjohtaja Paula Yliselän selostus ja keskustelun jälkeen päätetään  

Suomen Kylät ry:n jäsenmaksuluokasta. 

 

Päätös:  

Kuultiin Paula Yliselän selostus ja käytiin keskustelua. Päätettiin jättää asia toistaiseksi pöydälle 

ja palata siihen seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jäsenyyskategorian muuttamista koskeva 

asia edellyttää lisäkäsittelyä MSL:n kanssa. Valtuutettiin Suomen Kylät ry:n puolelta neuvotte-

lutiimiksi Petri Rinne, Esa Aunola, Markku Väisänen, Merja Kaija, Tauno Linkoranta ja Tuo-

mas Perheentupa, joka organisoi neuvottelun.  

 

113. Kyläkoutsi -toiminnan esittely 

Kyläasiamiehet Henna Pirkonen, Li-Marie Santala ja Anu Nilsson esittelevät kehittelemäänsä 

Kyläkoutsi -toimintaa/hanketta 

 

Esitys:  

Kuullaan selostus ja käydään sen pohjalta keskustelua. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi selostukset ja pidettiin esiteltyä Kyläkoutsi-ideaa hyvänä, koska se jatkaa 

aloitettua laatutyöprosessia sopivalla materiaalipankilla. Mikäli hankkeelle saadaan Leader- 

rahoitusta, Suomen Kylät ry on valmis osallistumaan hankkeen rahoituksen kattamiseen noin 

20%:n omarahoitusosuudella.  

 

114. Paikallisen kehittämisen ohjelman luonnos ja siitä järjestetty keskustelutilaisuus 

Teamsissa 22.10.2020 järjestetyn laajan keskustelutilaisuuden palautteiden perusteella ohjelma-

luonnosta vielä hiotaan lähinnä jaostojen yhteisten toimenpide-esitysten jaottelun osalta.  

(LIITE 1.). 

 

Esitys:  

Esitetään Paikallisen kehittämisen ohjelmaluonnos Suomen Kylät ry:n syyskokouksen hyväk-

syttäväksi näillä muutoksilla. 

 

Päätös: 

Paikallisen kehittämisen ohjelmaluonnos vuosille 2021 – 2024 hyväksyttiin esitettäväksi Suo-

men Kylät ry:n syyskokoukselle. 

 

115. Suomen Kylät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

Kokousaineiston liitteenä on Suomen Kylät ry:n toimintasuunnitelman luonnos vuodelle 2021 

(LIITE 2.). Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja esittelevät.  

 

Esitys:  

     Käydään keskustelua ja hyväksytään toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2021 esitettäväksi  

     yhdistyksen syyskokoukselle. 

 

Päätös: 

     Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2021 esitettäväksi  

           yhdistyksen syyskokoukselle. 
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116. Suomen Kylät ry:n talousarvio vuodelle 2021  

Talouspäällikkö esittelee talousarvioesitystä vuodelle 2021 (LIITE 3.). 

 

Esitys: 

Käydään keskustelua ja hyväksytään talousarvioesitys vuodelle 2021 esitettäväksi yhdistyksen 

syyskokoukselle. 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin talousarvioesitys vuodelle 2021 esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle. 

 

117. Suomen Kylät ry:n tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat vuonna 2021  

Suomen Kylät ry:n nykyinen tilintarkastaja HTM Vesa Peltola ja varatilintarkastaja KHT Jouni 

Vanhala sekä toiminnantarkastaja pankinjohtaja Antti Riutta ja varatoiminnantarkastaja johtaja 

Antti Huhtamäki ovat antaneet suostumuksensa uudelleen valintaan vuodelle 2021.  

 

    Esitys:  

    Todetaan tilanne ja päätetään esityksistä syyskokoukselle. 

 

    Päätös: 

    Todettiin tilanne ja esitetään yllä mainittuja henkilöitä kyseisiin rooleihin yhdistyksen syys- 

    kokoukselle. 

 

118. Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2021 

 

            Esitys: 

      Todetaan hallituksen erovuoroiset varsinaiset jäsenet ja varajäsenet (LIITE 4.). 

 

      Päätös:  

      Todettiin erovuoroiset varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. 

 

119. Suomen Kylät ry:n talousasiat sekä valtionavun käyttösuunnitelma vuodelle 2021 

   

              Esitys:  

          Talouspäällikkö esittelee taloustilannetta (LIITTEET 5A – D.).  

          Valtioneuvoston esitys kylätoiminnan valtionavuksi vuodelle 2021 on 1.100.000 euroa.  

          Puheenjohtaja selostaa. Vahvistetaan valtionavun käyttösuunnitelma vuodelle 2021  

          (LIITE 6.). 

          Päätetään Varsinais-Suomen Kylät ry:n 10.000 euron likvilainan uudistamishakemuksesta      

          (LIITE 7.) 

 

          Päätös: 

          Merkittiin tiedoksi taloustilanne.  

          Vahvistettiin valtionavun käyttösuunnitelma vuodelle 2021. 

          Myönnettiin yhden vuoden jatkoaika Varsinais-Suomen Kylät ry:n 10.000 euron likvilainalle. 

 

120. Kylätoiminnan vuoden 2021 valtionapuun vaikuttaminen eduskunnan tekemien  

           budjetin pienkorjausten kautta 

Käydään keskustelua eduskunnan kylätoiminnalle mahdollisesti myöntämiin ”joululahjarahoi-

hin” eli budjetin pienkorjauksiin vaikuttamisesta. 

 

Esitys: 

Päätetään toimenpiteistä. 
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Päätös: 

Vaikutetaan eduskunnan kylätoimintaverkoston sekä eduskunnan valtiovarainvaliokunnan ja 

maatalousjaoston kautta eduskunnan tekemiin budjetin pienkorjauksiin kylätoiminnan vuoden 

2021 valtionavun lisäämiseksi.  

 

121. Tulevaisuustyöryhmän työn tuloksia 

Puheenjohtaja ja työryhmän muut jäsenet selostavat työn tuloksia (LIITE 8.). 

 

Esitys: 

Merkitään selostukset tiedoksi ja keskustellaan mm. valittavalle Suomen Kylät ry:n toiminnan-

johtajalle hahmotellusta toimenkuvasta (LIITE 9.) 

 

Päätös:  

           Hyväksyttiin tulevaisuustyöryhmän esitykset uuden toiminnanjohtajan rekrytoimiseksi  

           siten, että haku tehtävään avataan touko-kesäkuun vaihteessa 2021 ja hakuaika päättyy  

           31.8.2021. Käytiin keskustelua toiminnanjohtajalle hahmotellusta työnkuvasta, jota voidaan  

           vielä tarkentaa vuonna 2021 uuden hallituksen toimesta ja valittavan henkilön mukaan sekä  

           valinnan yhteydessä että sen jälkeen. Tärkeää toiminnanjohtajan työn onnistumisen kannalta on  

           hyvin toimiva yhteistyö paikallistoimijakentän kanssa.  

- Mathias Högbacka poistui kokouksesta.  

 

122. Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy:n tilannekatsaus 

Puheenjohtaja ja Marko Mäki-Hakola selostavat (LIITE 10 .). 

 

Esitys:  

Merkitään selostukset tiedoksi. 

 

Päätös: 

Marko Mäki-Hakola kertoi, että yhtiö tulee tekemään kuluvalta vuodelta verojen jälkeen positii-

visen tuloksen eli osakkaiden pääomat ovat turvattuja. Lainojen palautuksia tehdään myöhem-

min. Yhtiön toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja osoittautunut tarpeelliseksi.  

 

123. Kylätalojen koronatukihakemukset 

Tauno Linkoranta selostaa. 

 

Esitys: 

Merkitään tiedoksi selostus ja käydään sen pohjalta keskustelua. 

 

Päätös: 

      Tauno Linkoranta kertoi väliaikatietona, että hakemuksia on tullut 791 kpl, joista noin 500 sähköi- 

      sesti. Kyläpuolelta on tullut paljon hakemuksia, mikä kertoo koronatukihaun hyvästä tiedottamises- 

      ta kyläyhdistyksille. Hakemukset käsitellään marraskuun lopulla. Haetut summat vaihtelevat suu- 

      resti; ilmeisesti on tulossa 3 – 4 kategoriaa myönnettäville avustussummille.  

 

124. Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen käynnistäminen 

Palosuojelurahasto (LIITE 11.) ja Keskitien säätiö (LIITE 12.) ovat päättäneet rahoittaa kaksivuoti-

sen Suomen Kylät ry:n valmisteleman Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen. Hankkeen yhteisrahoitus 

on runsaat 230.000 euroa. 

Kehittämisjohtaja ja vpj. Esa Aunola selostavat. 

 

Esitys:   

Merkitään selostukset tiedoksi ja päätetään hankkeen käynnistämisestä 1.1.2021 alkaen. 
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Päätös: 

       Merkittiin kehittämisjohtajan ja Esa Aunolan selostukset tiedoksi ja päätettiin hankkeen käynnistä- 

       misestä vuoden 2021 alusta. Palosuojelurahasto on jo maksanut 44.000 euron ennakkomaksun  

       Suomen Kylät ry:n tilille ja samoin tulee toimimaan Keskitien säätiö. 

- Asko Peltola poistui kokouksesta. 

 

125. Koti kylään -hankkeen projektipäällikön valinta 

Projektipäällikkö Tuomas Männistö on ilmoittanut siirtyvänsä uusiin tehtäviin 1.11.2020. Hank-

keen toiminnan keskeytymättömäksi jatkamiseksi haastatteluryhmä esittää Koti kylään -hank-

keen uudeksi projektipäälliköksi Manar Amelia (LIITTEET 13A ja B.) ajalle 1.11.2020 – 

30.6.2021. Puheenjohtaja selostaa. 

 

Esitys: 

Valitaan Koti kylään -hankkeen projektipäälliköksi ajalle 1.11.2020 – 30.6.2021 Manar Ameli 4 

kuukauden koeajalla. 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin Manar Amelin valinta Koti kylään -hankkeen projektipäälliköksi esityksen mukai-

sesti. 

 

126. Muut hankeasiat 

- Suomen Kylät ry on jättänyt STEAlle kaksi juurruttamisvuoden hankehakemusta Koti Kylään -

hankkeesta ja Me miehet -hankkeesta syyskuun 2020 lopussa. Kehittämisjohtaja selostaa. 

- Suomen Kylät ry on jättänyt lokakuussa 2020 Etelä-Pohjanmaan TE-toimistolle Työtä etelä-

pohjalaisista kylistä -hankehakemuksen. 

- Suomen Kylät ry jättää lähiaikoina Työtä kaikille -työllistämishankkeen jatkohakemuksen  

Uudenmaan TE-toimistolle. 

 

      Esitys: 

      Merkitään selostukset tiedoksi ja hyväksytään tehdyt toimet. 

 

      Päätös:  

      Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostukset jätetyistä hankehakemuksista sekä hyväksyttiin  

      tehdyt toimet ja hankehakemusten jättäminen Uudenmaan TE-toimistolle sekä myöhemmin  

      avautuvaan C-avustushakuun STEAlle.  

 

127. Viestinnän ajankohtaiset asiat 

Viestintäsuunnittelija selostaa. 

 

Esitys:  

Merkitään selostus tiedoksi. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja myöhemmin viestintäsuunnittelijan selostukset. Vuoden Kylä 

2020 on käyty palkitsemassa paikan päällä ja siitä on tehty video. Vuoden Kylän julkistaminen 

tapahtuu 16.11.2020.  

Nimetään kyläasiamiesten viestintäkatsaukset kyläasiamiesten aamukahvitilaisuudeksi, joita järjes-

tetään säännöllisesti kuukausittain. Lisäksi Suomen Kylät ry:n viestintäkanavissa julkaistaan  

podcasteja, jotka edesauttavat toiminnan tunnettuuden lisäämistä.  

 

128. Eduskunnan kylätoimintaverkoston tilannekatsaus 

Puheenjohtaja ja vpj. Esa Aunola selostavat.  
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Esitys: 

Merkitään selostukset tiedoksi. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi Esa Aunolan selostus. Eduskunnan kylätoimintaverkosto järjestänee minisemi-

naareja ainakin toistaiseksi Teamsin välityksellä. Hajautetut energiajärjestelmät ja paikallisyhteisö-

jen rooli tässä voisivat olla eräs mielenkiintoinen aihealue.  

 

129. Palkitsemistilaisuus 9.12.2020 ja Kylätoiminnan neukkarit -webinaari 10.12.2020  

 Puheenjohtaja ja muut em. asioiden valmistelijat selostavat. 

 

 Esitys:  

 Merkitään selostukset tiedoksi. 

 

 Päätös:  

       Palkitsemistilaisuus järjestetään 9.12.2020 klo 17.00 alkaen.  

       Viestintäsuunnittelija ja kehittämisjohtaja selostivat Kylätoiminnan neukkarit -webinaarin ohjel- 

       maa. Neuvottelupäivät järjestetään koronatilanteesta johtuen toistaiseksi vain yksipäiväisinä ja  

       Teams-etäyhteydellä. Ohjelmassa on 10.12.2020 mm. kylämatkailua, turvallisuusasioita, Saaristo- 

       asiain neuvottelukunnan toiminnan esittelyä ja työhyvinvointiasiaa; ohjelman kesto on taukoineen  

       noin 6 tuntia. 

 

130. Ajankohtainen CAP-valmistelutilanne 

       Kuullaan selostukset ajankohtaisesta CAP-valmistelusta sekä Suomen Kylät ry:n neuvottelusta  

       MMM:n virkamiesten, mm. maaseutuyksikön päällikön Taina Vesannon kanssa 30.10.2020  

       (LIITE 14). 

 

Esitys:  

Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 

 

Päätös: 

      Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan CAP-valmistelun tilannekatsaus.  

      Kuultiin puheenjohtajan ja kehittämisjohtajan selostukset käydystä neuvottelusta MMM:n maaseu- 

      tuyksikön virkamiesten kanssa liittyen yhteisöllisten hankkeiden rahoituskohteluun. Ongelmana  

      ovat olleet valtakunnallisten yhteisöllisten hankkeiden nuivan rahoituskohtelun lisäksi ELY- 

      keskusten kovin erilaiset tulkinnat yhteisöllisten kylähankkeiden rahoittamiskäytännöissä eri maa- 

      kunnissa, mihin Suomen Kylät ry toivoo parannusta uudella maaseuturahastokaudella. 

 

131. Maaseutuparlamentin järjestämisen tilannekatsaus 

Puheenjohtaja selostaa. 

 

Esitys:  

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan tiivis selostus. Maaseutuparlamentti järjestetään tällä kertaa 

vain kaksipäiväisenä pe-la 1.-2.10.2021. Lisäksi mahdollisesti on Kurikan kaupungin järjestämä 

iltatilaisuus to 30.9.2021. Maaseutuparlamenttia käsitellään tarkemmin seuraavassa hallituksen  

kokouksessa. 

 

 

132. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat 
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Kyläjaoston puheenjohtaja selostaa.  

- Kylätalo-seurantalo-yhteisöllinen tila? Termiproblematiikkaa, kartoitusta maakuntiin ja  

korona-avustuspäivitys 

- Maakunnallinen järjestöyhteistyö ja kylätoiminta - missä mennään, olisiko kartoituksen 

paikka? 

- Uuden kyläjaoston kokoaminen 2021 - periaatteita ja toimintatapoja 

 

Esitys:  

Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 

 

Päätös:  

      Merkittiin tiedoksi selostukset em. aiheista. Tauno Linkoranta pohti, miten uusi kyläjaosto  

      koostetaan. Linkoranta on ilmoittanut jättäytyvänsä pois kyläjaoston puheenjohtajuudesta  

      keväällä 2021.  

 

133. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat 

      Leader-jaoston puheenjohtaja ja Leader-asiamies selostavat. 

- Asiamiestoiminnan + jaoston toiminnan tyytyväisyyskyselyn vastausten koonti ja mietityt  

jatkotoimet 

- Pienten alle 20.000 asukkaan ryhmien tilanne ja aktiivisen sovittelijaroolin ottaminen asiassa 

- 6.10. olleen tj-tapaamisen kuulumiset ja 5.11. pidettävän Leader-parlamentin asialista 

 

Esitys:  

Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 

 

Päätös:  

Merkittiin tiedoksi Eliisa Vesisenahon ja Heli Wallsin selostukset em. aiheista. Eliisa Vesisenaho 

kertoi, että Leader-asiamies ja Leader-jaosto ovat saaneet hyvin myönteisen palautteen Leader-ryh-

mille tehdyssä tyytyväisyyskyselyssä. Leader-jaoston kehittämispäivä mm. viestinnästä järjestetään 

tammikuussa 2021. 

 

134. Korttelijaoston ajankohtaiset asiat 

Korttelijaoston puheenjohtaja selostaa. 

      - tunnustus/kannustuspalkinnon jakaminen kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen hankkeille/ 

        toimijoille 

     - Kansalaisyhteiskunnan tila -selvityksen suositukset ja miten niitä toteutetaan 

        (ks. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=36501) 

      - Pyydetään jaoston kokouksiin vierailevia yhteisöllisen kestävyyskehittämisen tähtiä kertomaan  

         kokemuksistaan. 

 

Esitys:  

Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 

 

Päätös:  

Merkittiin tiedoksi selostukset em. aiheista. Pasi Mäenpää esitteli hallituksen jäsenille kansalais-

yhteiskuntasuosituksia sisältävän aineiston, joka käsittää 8 toimenpidesuositusta. 

 

135. KV-jaoston ajankohtaiset asiat 

Puheenjohtaja ja Kim Smedslund selostavat: 

      - Jatketaan edunvalvontaa EU:ssa kylätoiminnan puolesta (mm. Älykkäät kylät, LEADER) 

      - Kansainvälisten verkostojen toimintaan osallistuminen 

      - Lisätään osaamista projektien kautta. 

 

https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=36501
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Esitys:  

Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 

 

Päätös:  

      Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus em. aiheista, mm. Euroopan maaseutuparlamentti  

      Puolassa vuonna 2021, Leader in Africa, Ilmastokoutsi Euroopan tasolla. 

 

136. Jäsenyysasiat 

Esitys:  

Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista jäsenyyshakemuksista. 

 

Päätös: 

      Ei saapuneita jäsenyyshakemuksia. 

 

137. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen 

Pohjois-Savon kylät ry ry hakee Auvo Hirvoselle kultaista ansiomerkkiä (LIITE 15.). 

Aisapari ry hakee Mervi Niemi-Huhdanpäälle kultaista ansiomerkkiä (LIITE 16.). 

 

Esitys:  

Päätetään ansiomerkkien myöntämisestä. 

 

Päätös:  

      Myönnetään Suomen Kylät ry:n kultainen ansiomerkki Auvo Hirvoselle sekä Mervi Niemi- 

      Huhdanpäälle. 

  

138. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin 

 

  Toteutuneet: 

- 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) 

- 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  

 

  Tulevat: 

- CAP-valmistelun ajankohtaisseminaari 18.11.2020  

- Suomen Kylät ry:n syyskokous 26.11.2020 (tiimi) 

- Töitä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 27.11.2020 (Nenonen, Perheentupa) 

- MSL:n syyskokous 2.12.2020 

- Kyläjaoston kokous 4.12.2020 

- MSL:n opintojaoston kokous 8.12.2020 (Liitelä, Perheentupa) 
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- Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöryhmän kokous 9.12.2020 (Aunola, Perheentupa) 

- Vuoden Kylän ym. palkitsemiset 9.12.2020 

- Kylätoiminnan neukkarit -webinaari 10.12.2020 

- Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti 1-2.10.2021, Kurikka + etäosallistuminen 

 

139. Ilmoitusasiat / tiedoksi 

- Ei ilmoitusasioita. 

 

140. Muut esille tulevat asiat 

Suomen Kylät ry:n lausunto Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon valmisteluun 

(LIITE 17.) 

 

141. Seuraavat hallituksen kokoukset ja syyskokous 

Vuoden 2020 hallituksen kuudes kokous on sovittu pidettäväksi ti 15.12.2020 klo 12.00.  

      Suomen Kylät ry:n syyskokous pidetään to 26.11.2020 klo 13.00 (Teams). 

 

      Esitys: 

      Menetellään aiemmin sovitusti.     

 

      Päätös:  

      Menetellään sovitusti. 

 

142. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.22. 

 

 

 

 

 

 Petri Rinne           Tuomas Perheentupa 

 puheenjohtaja          kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri  

 


