
    SUOMEN KYLÄT RY    PÖYTÄKIRJA 
6/2020 
 
Hallituksen kokous  
 
Aika ja paikka: Tiistai 15.12.2020 klo 12.00 - 16.00, Teams-etäkokous  
 
Läsnä: 

x Rinne Petri puheenjohtaja    
x Aunola Esa jäsen, vpj,  Korkealaakso Heikki varajäsen 
x Väisänen Markku jäsen  Lallo Rauni varajäsen 
x Tantarimäki Sami jäsen  Kaija Merja varajäsen 
 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, vpj. x  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 Ketonen Anssi viestintäsuunnittelija    
x 
x 

Nenonen Juhani 
Liitelä Marianne 
Smedslund Kim 
 

projektipäällikkö 
järjestösihteeri 
kv-koordinaattori 

   

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

 
 

143. Kokouksen avaus 
         Puheenjohtaja avasi kokouksen lyhyellä tilanneatsauksella. 
 

144. Osanottajat ja päätösvaltaisuus 
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi. 

 
145. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
 Esitys:  
 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Päätös:  

      Hyväksyttiin. 
 

146. Suomen Kylät ry:n jäsenyyskategorian muutos Maaseudun Sivistysliitossa 
Suomen Kylät ry ja MSL ovat käyneet Suomen Kylät ry:n hallituksen valtuuttamina neuvottelut 
MSL-jäsenyysluokkakategorian muuttamisesta. Aiemmin MSL:n taholta toivottiin, että Suomen 
Kylät ry siirtyisi 10.000 euron jäsenmaksuluokkaan, kuten muut suuret valtakunnalliset MSL:n 
jäsenjärjestöt. 30.11.2020 käydyn neuvottelun ja sitä seuranneen jatkotunnustelun tuloksena on 
päädytty ratkaisuun, jossa Suomen Kylät ry:n jäsenmaksu on 3.400 euroa vuodessa 
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(jäsenyyskategoria 2.). MSL:n syyskokous on 2.12.2020 hyväksynyt ehdotetun ratkaisun. Suo-
men Kylät ry:n edustajistopaikat nousevat kahdesta neljään (LIITE 1.). Pj. Petri Rinne valittiin 
MSL:n syyskokouksessa uudelleen MSL:n hallituksen jäseneksi. 
Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostavat. 
 
Esitys: 
Hyväksytään neuvottelutulos Suomen Kylät ry:n MSL-jäsenmaksuluokan muutokseksi. 
 
Päätös:  
Hyväksyttiin saavutettu neuvottelutulos Suomen Kylät ry:n MSL-jäsenyyskategorian muuttami-
sesta sekä vuotuisesta 3.400 euron jäsenyysmaksusta. Jatkossa Suomen Kylät ry:llä on neljä 
edustajistopaikkaa MSL:n edustajistossa kuten muillakin suurimmilla MSL:n jäsenjärjestöillä. 
 

147. Paikallisen kehittämisen ohjelma hyväksyminen sekä sen toteuttamisen  
  käynnistäminen 

Suomen Kylät ry:n syyskokous on 26.11.2020 hyväksynyt vuoden 2020 aikana valmistellun 
Paikallisen kehittämisen ohjelman vuosille 2021 – 2024 (LIITE 2.) 
Puheenjohtaja, kehittämisjohtaja ja muut ohjelman valmistelijat selostavat. 
 
Esitys:  
Käydään keskustelua ja päätetään Paikallisen kehittämisen ohjelman 2021 – 2024 julkaisemi-
sesta suomeksi ja ruotsiksi, taittamisesta sekä mahdollisesta painamisesta ja painosmääristä. 
Käydään keskustelua ohjelman toteutuksen käynnistämisestä sekä ohjelman lanseeraamisesta 
paikallistoimijoiden laajalle kentälle.  
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus. Myös Paikallisen kehittämisen ohjelman ruotsin-
nos saadaan lähipäivinä valmiiksi, jolloin ohjelmien painoasuun taittaminen voi alkaa. Päätet-
tiin, että painatetaan ohjelman suomenkielistä versiota 1500 kpl ja ruotsinkielistä versiota 150 
kpl. Ohjelman toteuttaminen käynnistetään vuoden 2021 alusta mm. nuorisojaoston perustami-
sella. 

 
148. Syyskokouksen päätökset  

Puheenjohtaja, kehittämisjohtaja ja talouspäällikkö selostavat. 
 
Esitys:  
Merkitään tiedoksi syyskokouksen päätökset.. 
 
Päätös: 

           Syyskokous hyväksyi Suomen Kylät ry:n vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion  
           sekä esitetyt tilin- ja toiminnantarkastajan ja heille varahenkilöt. 
 

149. Suomen Kylät ry:n hallituksen kokoonpano vuodelle 2021  
Järjestösihteeri selostaa syyskokouksen henkilövalinnat (LIITE 3.). 
 
Esitys:  
Merkitään tiedoksi hallituksen kokoonpano vuodelle 2021.  
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi hallituksen kokoonpano vuodelle 2021. 
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150. Eduskunnan tekemät budjetin pienkorjaukset kylätoiminnan valtionapuun 
Suomen Kylät ry on lähestynyt eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sekä sen maatalousjaoston 
kaikkia jäseniä ja varajäseniä oheisella kullekin kansanedustajalle henkilökohtaisesti lähetetyllä 
kirjeellä (LIITE 4A.). Siinä esitetään kylätoiminnan valtionapuun 300.000 euron kohdennettua 
lisämäärärahaa a) maallemuuton edistämiseen, b) järjestön ruohonjuuritasolle ulottuvan sisäisen 
digitalisaation vahvistamiseen sekä näihin liittyen myös maakunnallisten kyläasiamiesten työ-
ajan lisäresursointia eduskunnan tekemistä budjetin pienkorjauksista. Puheenjohtaja ja kehittä-
misjohtaja selostavat. 
 
Esitys:  

     Merkitään tiedoksi Suomen Kylät ry:n laatima esitys eduskunnalle. Informoidaan eduskunta-   
     käsittelyn tuloksista (LIITE 4B.) sekä käydään keskustelua saadun lisämäärärahan käytöstä  
     eduskunnalle tehdyn esityksen perusteluissa mainittuihin tarkoituksiin. 

 
Päätös: 

           Merkittiin tiedoksi eduskunnan kylätoiminnan valtionapuun em. perusteluilla myöntämä  
           300.000 euron lisäys, joka on kolminkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkiaan edus- 
           kunnan käytettävissä budjetin pienkorjauksiin oli samansuuruinen määräraha kuin edellisenä  
           vuonna, 40 miljoonaa euroa. 

Kylätoiminnan valtionavun lisäys jaetaan siten, että 20 x 8000 euroa, yhteensä 160.000 euroa, 
osoitetaan maakunnallisille kyläyhdistyksille ja Svenskfinlands Byarille Suomen Kylät ry:n hal-
lituksen vahvalla suosituksella, että ko. lisärahaa käytetään eduskunnalle esitettyjen perustelui-
den ja myöntöpäätöksen mukaisesti maallemuuton edistämiseen sekä järjestön kyläyhdistysta-
solle saakka ulottuvan digitaalisen vuorovaikutuksen ja viestintäverkoston vahvistamiseen.  
140.000 euroa osoitetaan valtakunnallisesti samoihin tarkoituksiin eli maallemuuttoasiamiehen 
sekä viestintäverkostokoordinaattorin rekrytoimiseen vuodeksi 2021 sekä mm. maallemuuttoa 
edistävään viestintään.  
Avataan pikaisella aikataululla maallemuuttoasiamiehen ja viestintäverkostokoordinaattorin 
työpaikat julkiseen hakuun; hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.1.2021. 

 
151. Maakuntakohtaiset kehittämiskeskustelut keväällä 2021  

Päätetään maakuntakohtaisten kehityskeskusteluiden järjestämisestä jokaisessa maakunnassa 
kevään 2021 aikana Teamsin välityksellä. Puheenjohtaja selostaa. 
 
Esitys: 
Päätetään menettelytavoista ja osallistujista sekä kehittämiskeskusteluiden aikatauluraameista. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja järjestösihteerin selostukset. Mukana kehittämiskeskuste-
luissa ovat puheenjohtaja, valtionaputiimin jäsenet ja maallemuuttoasiamies. Aikataulu maakun-
nallisille kehittämiskeskusteluille on maalis-toukokuu 2021.  

 
152. Nuorison tulevaisuusjaoston perustaminen 

Paikallisen kehittämisen ohjelmaan sisältyy Suomen Kylät ry:n nuorison tulevaisuusjaoston  
perustaminen Suomen Kylät ry:n viidenneksi jaostoksi. Puheenjohtaja selostaa. 

 
    Esitys:  
    Päätetään nuorison tulevaisuusjaoston perustamisesta sekä keskustellaan sen toimeksiannosta ja  
    kokoonpanosta. 
 
    Päätös: 
    Perustetaan nuorisojaosto Suomen Kylät ry:n viidenneksi jaostoksi. Jaoston jäsenten ikäraja on  
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15 – 29 vuotta. Huolellisesti valmistellulla nimeämispyynnöllä kehotetaan maakunnallisia kyläyh-
distyksiä nimeämään jokaisesta maakunnasta yhden nuorisoedustajan jaostoon 15.2.2021 mennessä 
siten, että sopivaa edustajaa tiedustellaan myös alueen Leader-ryhmiltä. Jaoston kokoukset pide-
tään pääsääntöisesti etäyhteyksin. Jaoston toimikausi on kolme vuotta. Jaoston toimintaa voidaan 
kehittää tänä aikana joustavasti.  
 

153. Suomen Kylät ry:n ja Leader-ryhmien edustajien nimeäminen MANEn uudelle  
  toimikaudelle 
   Maaseutupolitiikan neuvoston nykyinen toimikausi on päättymässä vuodenvaihteessa 2020/2021,  
   jolloin MANE aloittaa uuden toimikautensa. Puheenjohtaja selostaa. 
 

         Esitys: 
   Nimetään Suomen Kylät ry:n ja Leader-ryhmien edustajat ja varaedustajat esitettäväksi MANEn  
   uuteen kokoonpanoon. 
 
   Päätös:  
   Merkittiin tiedoksi Christell Åströmin selostus: Edustajien nimeämispyynnöt uuteen MANEen  
   ovat paraikaa lähdössä jäsenyhteisöille; nimeämisehdotukset pyydetään toimittamaan MANElle  
   15.1.2021 mennessä. Uusi MANE saadaan kootuksi todennäköisesti helmikuussa 2021, jolloin se  
   pitänee ensimmäisen kokouksensa maaliskuussa 2021. Tämän jälkeen asetetaan työryhmät ja tee- 
   maverkostot; nykyiset verkostot jatkavat toimintaansa vielä toistaiseksi. Uuden MANEn asetta-    
   miskausi ulottuu vuoden 2025 loppuun.  
   Leader-jaosto valmistelee paraikaa omien edustajiensa nimeämistä MANEen.  
   Suomen Kylät ry:n edustajiksi esitetään Petri Rinnettä varsinaisena jäsenenä ja Tuomas Perheen- 
   tupaa varajäsenenä. Suomen Kylät ry:n sekä Leader-jaoston esitykset ilmoitetaan MANElle  
   15.1.2021 mennessä. 
 

154. Suomen Kylät ry:n talousasiat  
        Talouspäällikkö selostaa taloustilannetta (LIITTEET 5A – D). 
        Kainuun Nuotta ry hakee jatkoaikaa 31.8.2021 saakka 10.000 euron likvilainansa takaisinmak-   
        sulle (LIITE 5E.) 
        Tarkennetaan Kyläkoutsi -hankkeen osarahoitusta. Puheenjohtaja esittelee. 
 
        Esitys:  

   Merkitään tiedoksi talouspäällikön selostus.  
   Päätetään Kainuun Nuotta ry:n likvilainan jatkosta 31.8.2021 saakka sekä Kyläkoutsi -hankkeen  
   osarahoittamisen muodosta ja määrästä. 

 
    Päätös: 
    Merkittiin tiedoksi talouspäällikön selostus.  
    Myönnettiin Kainuun Nuotta ry:n 10.000 euron likvilainalle jatko 31.8.2021 saakka.  

- Markku Väisänen poistui kokouksestä asian käsittelyn ajaksi. 
    Saadun tiedon mukaan Suomen Kylät ry:n myöntämää omarahoitusta ei ilmeisesti tässä vaiheessa   
    tarvita Kyläkoutsi -hankkeen rahoittamiseksi, koska alueiden väliseen Leader-hankkeeseen on  
    saatavissa 100 % rahoitus. Myöhemmin Suomen Kylät ry voi olla mukana rahoittamassa hank-  
    keen tulosten valtakunnallista levittämistä, esimerkiksi julkaisukustannuksia. 
 

155. Ajankohtaisia Suomen ry:n hankeasioita 
- Palosuojelurahaston ja Keskitien säätiön rahoittama valtakunnallinen kaksivuotinen Kylä-

turvallisuus 2025 -hanke käynnistetään 1.1.2021. Hankkeen projektipäällikön paikka on  
ollut julkisesti haettavana työvoimahallinnon internet-sivuilla ja tehtävää on määräaikaan 
mennessä hakenut kaksi hakijaa, joista toinen hakija täyttää hakuilmoituksessa (LIITE 6.) 
ilmoitetut valintakriteerit (LIITTEET 7A ja 7B sekä LIITTEET 8A ja 8B). Kyläturvallisuus 
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2025 -hankkeen (LIITE 9A) ohjausryhmätyöhön on pyydetty edustajiksi keskeisiä turvalli-
suusalan toimijatahoja (LIITE 9B.) 

- Me miehet -hankkeen projektipäällikkö Kimmo Sainio jää eläkkeelle 31.12.2020.  
- 3.12.2020 julkistamassaan avustusesityksessään STEA ei esitä neljännen vuoden juurrutta-

mishankerahoitusta 3-vuotiselle Koti kylään -hankkeelle eikä 3-vuotiselle Me miehet -hank-
keelle. STEA ei myöskään esitä rahoitusta Paikka auki -ohjelman nuoren henkilön työllistä-
miselle Suomen Kylät ry:n palvelukseen. Koti kylään -hankkeen nykyinen rahoitus riittänee 
vuoden 2021 puoliväliin, Me miehet -hankkeen rahoitus arviolta maaliskuulle 2021. 

- Lähiaikoina odotetaan päätöstä Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksilta Suomen  
                 Kylät ry:n työllistämishankkeiden rahoituksista.  

- Suomen Kylät on jättänyt ympäristöministeriölle hankehakemuksen vieraslajien torjunnasta 
mm. osana työllistämistoimintaa. 

                 Kehittämisjohtaja ja projektipäällikkö Juhani Nenonen selostavat. 
 
Esitys: 
Valitaan tuotantotalouden insinööri Pekka Rintala Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen projekti-
päälliköksi 1.1.2021 alkaen sekamuotoisella työsopimuksella, joka ulottuu 31.12.2022 saakka, 
koeaika 6 kuukautta. 
Nimetään Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen ohjausryhmä esityksen mukaisesti. 

      Valitaan VTM Pekka Anttila, joka on tähän asti toiminut Me miehet -hankkeen projektityön- 
           tekijänä, ko. hankkeen projektipäälliköksi 1.1.2021 alkaen. Työsopimuksen pituus määräytyy  
           sen mukaisesti kuin hankerahoituksen lasketaan varmasti riittävän keväälle  
           2021. 
           Merkitään tiedoksi selostukset Suomen Kylät ry:n jättämistä uusista hankehakemuksista. 

 
Päätös: 
Valittiin Pekka Rintala Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen projektipäälliköksi 1.1.2021 alkaen 
sekamuotoisella työsopimuksella 31.12.2022 saakka, koeaika 6 kuukautta. 
Vahvistettiin Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen ohjausryhmän kokoonpano esityksen mukaisesti 
ja ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Esa Aunola.  

           Nimettiin Pekka Anttila Me miehet -hankkeen projektipäälliköksi 1.1.2021 alkaen projektin  
           rahoituksen päättymiseen saakka.  
           Merkittiin tiedoksi Suomen Kylät ry:n jättämien hankehakemusten tämänhetkinen tilanne. 
           Uudenmaan TE-toimiston rahoituspäätös on tulossa lähipäivinä ja Etelä-Pohjanmaan TE- 
           toimiston rahoituspäätös saataneen tammikuussa 2021. Ympäristöministeriölle jätetystä  
           hankehakemuksesta saataneen päätös vuoden 2021 puolella. 
 

156. Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy:n tilannekatsaus 
Marko Mäki-Hakola selostaa. 
 
Esitys:  
Merkitään selostus tiedoksi. 
 
Päätös: 

           Kuultiin yhtiön tj. Marko Mäki-Hakolan selostus: Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy:n liike- 
           toimintamalli lanseerataan 7.1.2021. Yrityksellä on noin 15 toimipaikkaa Suomessa yhteistyö-       
           kumppanien tilojen yhteydessä. Kumppanuussopimukset ovat tekeillä, jolloin joka maakunnas- 
           sa on asiantuntija. Vinkkipalkkio on 10% toimeksiannon arvosta. Mikäli vinkin lisäksi toimek- 
           sianto myös toteutetaan alueelta käsin, alue laskuttaa 85% toimeksiannon arvosta. 

Kausityövoimakysymys on edelleen ajankohtainen ensi vuonna; tilannetta hankaloittaa Ukrai-
nan vaikea koronaepidemia. Yhtiö tulee tekemään noin 60.000 euron tuloksen, jolloin yhtiölle 
myönnettyjä lainoja voidaan alkaa maksaa takaisin. 
Korokausi -hankkeelle on haettu MMM:ltä kolmen kuukauden jatkoaika. 
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157. Kylätalojen koronatukihakemusten tilanne 
     Tauno Linkoranta selostaa. 
 
     Esitys: 
Merkitään tiedoksi Tauno Linkorannan selostus. 

 
Päätös: 

      Kuultiin Tauno Linkorannan selostus: Koronatukihakemuksia on saapunut lähes 800, joista iso osa  
      on kylätalojen taustayhteisöiltä. Tukien jako tapahtunee viidessä kategoriassa: 500, 1.500, 3.000,  
      5.000 ja 10.000 euroa. Kriteerejä avustuskelpoisuudelle ovat mm. tilojen avoimuus kaikille, vapaa  
      kansalaistoiminta sekä talon koko. Tukea jaetaan todennäköisesti yli 2 miljoonaan euroa ja avus- 
      tukset saataneen maksettua hakijoiden tileille tammikuussa 2021.  
 

158. Viestinnän ajankohtaiset asiat 
Viestintäsuunnittelija selostaa. 
 
Esitys:  
Merkitään selostus tiedoksi. 
 
Päätös: 

      Merkittiin tiedoksi viestintäsuunnittelijan selostus. Viestinnässä on monenlaista meneillään,esim..  
      podcastien tuottamisesta on sovittu Maaseutuparlamentin kanssa. Iso osa viime aikojen työpanok- 
      sesta on mennyt mm. Palkintogaala -studion rakentamiseen ja gaalan toteuttamiseen. 
 

159. 9.12.2020 järjestetyn palkintogaalan tunnelmat sekä 10.12.2020 järjestetyn Kylä-
toiminnan neuvottelupäivä -webinaarin palaute  

 Puheenjohtaja ja viestintäsuunnittelija selostavat. 
 
 Esitys:  
 Merkitään selostukset tiedoksi. 
 
 Päätös:  

       Merkittiin tiedoksi viestintäsuunnttelijan selostus Palkintogaalasta ja neukkari-webinaarista.  
       Palaute tilaisuuksista on ollut hyvää. Samalla on otettu merkittävä digiloikka eri tapahtumien  
       toteutuksessa. 

 
160. Ajankohtainen CAP-valmistelutilanne 

       Kuullaan selostukset ajankohtaisesta CAP-valmistelusta. 
 

Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi. 
 
Päätös: 

      Kuultiin puheenjohtajan ja Marko-Mäki-Hakolan selostukset uusista laajentumissuunnitelmista:  
      Mm. pienet tilat sekä pienet palveluntuottajat voivat jatkossa mahdollisesti tulla Leader-tukien  
      piiriin nykyistä paremmin kaikissa maakunnissa, kuten myös älykkäät kylät.  

  
161. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat 

Kyläjaoston puheenjohtaja selostaa.  
- Uuden kyselylomakkeen valmistelu kylätoiminnan tunnusluvuista, sisältäen kestävän kehityk-

sen sitoumuksen seurantaindikaattorit 
- Kyläjaoston kokoaminen 
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Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi. 

 
Päätös:  

      Kuultiin Tauno Linkorannan selostus:  
      Pyritään lisäämään kylätoiminnan indikaattoreita kestävän kehityksen puolelta, lisäksi kylätalojen  
      määrä on tärkeä indikaattori. 
      Kyläjaoston nykyinen toimikausi päättyy maaliskuussa 2021. Maakunnallisten kyläasiamiesten  
      kokouksissa on pohdittu uuden kyläjaoston kokoonpanoa ja kattavuutta: mahdollisesti 4 - 5 maa-  
      kunnallista kyläasiamiestä, 1 ruotsinkielisen puolen edustaja, seutukunnallisia kyläasiamiehiä 1 - 2,  
      vuosittain vaihtuva Vuoden Kylä -edustaja, Kylähullujen killan tuorein edustaja sekä Suomen  
      Kylät ry:n edustajat. 
 
     Kohdan 161. jälkeen vpj. Asko Peltola kiitti yhteensä kuuden vuoden mittaisesta kaudestaan  
     Suomen Kylät ry:n hallituksessa maksimivuosimäärän täyttyessä. Puheenjohtaja Petri Rinne piti  
     kiitospuheen Asko Peltolalle hänen erittäin ansiokkaasta toiminnastaan Suomen Kylät ry:n  
     hallituksen jäsenenä sekä varapuheenjohtajana. 

- Asko Peltola poistui kokouksesta klo 14.55. 
 

162. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat 
      Leader-jaston puheenjohtaja ja Leader-asiamies selostavat. 
      - Leader-parlamentti 5.11.2020. 
      - Leader-toiminta siirtymäkaudella 2021-22 
      - Leader-asiamiestoiminnan ajankohtaiskatsaus: sopimuskauden vaihtuminen, Leadersuomi.fi- 
         uudistus, brändityö. 

 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi. 
 
Päätös:  
Eliisa Vesisenaho kertoi, että puolet Leader-jaoston jäsenistä on jatkamassa, puolet on vaihtu-
massa. Eliisa Vesisenaho ei jatka enää jaoston puheenjohtajana, vaan jatkaa jaoston jäsenenä. 
Leader-parlamentti on järjestetty hiljattain; kyseessä on muilta suljettu tilaisuus, koska siellä käsi-
tellään etupäässä hallinnollisia asioita.  
Siirtymäkauden valmistelu on erittäin hyvällä mallilla: Nyt esitetään myönnettäväksi 85% Leader-
ryhmien hakemasta rahoituksesta, päätökset saataneen maaliskuussa 2021.  
Käytännössä kaikki Leader-ryhmät ovat sitoutuneet Leader-asiamiestoiminnan jatkon rahoituk-
seen. 
Laatutyöpäivä järjestetään 28.1.2021. Leader-sivujen ulkoasun uudistaminen on tehty. 
Leader-ryhmien haku on ajankohtainen, myös alle 20.000 asukkaan alueilla, mikäli aluekohtaiset 
perusteet ovat riittäviä. 
 

163. Korttelijaoston ajankohtaiset asiat 
Korttelijaoston puheenjohtaja selostaa.  

      - Kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen kannustaminen 
      - Kaupunkiaktivismin/paikalliskehittämisen tietopankin ylläpitäminen 
      - Yhteisöviljely: kaupunkilaisten vuokraviljely maalla ym. 
 

Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi. 
 
Päätös:  
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Pasi Mäenpää kertoi mm., että kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen ja maaseutu-kaupunki-
vuorovaikutuksen hyvien käytäntöjen etsiminen ja tukeminen ovat vireillä, samoin kaupunkiakti-
vismin tietopankki. Lisäksi helmikuussa 2021 julkaistaan kirja kaupunkiaktivismista.   
SYKEn Maija Faehnle on kysynyt Suomen Kylät ry:tä mukaan FUTUREPATHS -tutkimushank-
keen kumppaniksi väestörakenteen muutoksiin sopeutumisesta. Hankkeeseen etsitään väestötutki-
muskohteiksi kaupunkialueita ja myös pienempiä paikkakuntia. Suomen Kylät ry vastaa kumppa-
nuuspyyntöön myönteisesti.  
 

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

      - Ympäristöluotsi-hanke ECOLISEN kanssa etenee, taustaselvitykset ensi vuoden alussa. 
      - Euroopan maaseutuparlamentin ohjelmaa valmistellaan hybridimallilla vuoden 2021 syyskuulle. 
      - Maaseudun tulevaisuutta puidaan komission pitkän aikavälin visiossa. Eurooppalainen maaseutu- 
        verkosto ENRD kannustaa järjestämään tulevaisuusworkshoppeja. Ohjeet myös suomeksi:  
        https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal/resources/ltvra-
workshop-package-for-nrns  
 

Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi. 

 
Päätös:  

      Petri Rinne kertoi, että Ympäristöluotsi -hanke on käynnistymässä ECOLISEn rahoituksella myös  
      suomalaisissa yhteisöissä. 
      EU-komissio kartoittaa maaseudun pitkän aikavälin visioita. Tämän puitteissa järjestetään tulevai- 
      suus-workshopeja.  
 

165. Jäsenyysasiat 
 
Esitys:  
Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista jäsenyyshakemuksista. 
 
Päätös: 

      Esa Aunola kertoi, että Raution kyläyhdistys ry on ilmoittanut hakevansa eroa Suomen Kylät ry:n  
      jäsenyydestä; jäädään odottamaan asiasta kirjallista ilmoitusta. 
 

166. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen 
 

Esitys:  
Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista ansiomerkkihakemuksista. 

 
Päätös:  

      Ei hakemuksia. 
   

167. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin 
  Toteutuneet: 
- CAP-valmistelun ajankohtaisseminaari 18.11.2020 
- MANEn sihteeristön kokous 24.11.2020 (Perheentupa, Walls)  
- 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 (Perheentupa, Nenonen) 
- Kyläjaoston kokous 4.12.2020 (Linkoranta) 
- MSL:n opintojaoston kokous 8.12.2020 (Liitelä, Perheentupa) 
- Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöryhmän kokous 9.12.2020 (Aunola, Perheentupa) 

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal/resources/ltvra-workshop-package-for-nrns
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal/resources/ltvra-workshop-package-for-nrns
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- Palkitsemisgaala 9.12.2020 (Rinne, Ketonen) 
- Kylätoiminnan neukkarit -webinaari 10.12.2020 (tiimi) 
-  
  Tulevat: 
- Kyläasiamiesten aamukahvitilaisuus 12.1.2021 (Ketonen) 
- MANEn sihteeristön kokous 19.1.2021 
- Leader-ryhmien laatutyöpäivä 28.1.2021 
- Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti 1-2.10.2021, Kurikka + etäosallistuminen 
- Maakunnalliset kehittämiskeskustelut (19 kpl) maalis-toukokuu 2021, Teams (Rinne) 

 
168. Ilmoitusasiat / tiedoksi 

Ei ilmoitusasioita. 
 

169. Muut esille tulevat asiat 
- Suomen Kylät ry:n lausunto valtioneuvoston asetuksesta kunnan maksuosuudesta ja nopean 

laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (LIITE 10.) 
- Suomen Kylät ry:n puoltolausunto Eteläpohjalaiset Kylät ry:n Landemia -hankkeen rahoitus-

hakemukseen (LIITE 11.) 
 

170. Vuoden 2021 hallituksen kokoukset sekä kevät- ja syyskokous 
 
      Esitys: 

Vuoden 2021 hallituksen kokoukset esitetään pidettäväksi kevätkaudella ti 16.3.2021, ti 13.4.2021 
ja ti 1.6.2021 klo 12.00 – 16.00 sekä syyskaudella ti 14.9.2021, to 4.11.2021 ja ti 14.12.2021, 
kaikki klo 12.00 – 16.00.  

      Suomen Kylät ry:n kevätkokous esitetään pidettäväksi to 29.4.2021 klo 13.00 alkaen ja syyskokous  
      to 25.11.2021 klo 13.00 alkaen. 
 
      Päätös:  
      Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

171. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo15.26. 

 
 
 
 
 
    Petri Rinne           Tuomas Perheentupa 
    puheenjohtaja                                kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri 
 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d366ff07-4f86-4408-895c-7747e3e3b128
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d366ff07-4f86-4408-895c-7747e3e3b128

