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Miksi tämä tilaisuus?
Onko niin, että turvallisuus on jäämässä marginaaliin nyt käynnissä olevassa 
hallintouudistuksessa?

Millainen on paikallisyhteisöjen rooli ja potentiaali hyvinvoinnin, elinvoimaisuuden 
sekä turvallisuuden edistäjänä? 

-> Kylätoiminnan kenttä on tavattoman iso. Tarvitaan paljon työtä ja myös aikaa, 
jotta uusia toimintoja saadaan jalkautettua luontevaksi osaksi paikallisyhteisöjen 
arkea.
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Suomen Kylät ry –
paikalliskehittämisen eduntekijä 
Suomen Kylät ry on paikalliskehittämisen eduntekijä, jonka tavoitteena on 
paikallisyhteisöjen ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin sekä osallisuuden 
edistäminen.

➢ 3 407 kyläyhdistystä + 663 kylätoimikuntaa (vrt. 450 v. 1995) + kasvava joukko 
kortteliyhdistyksiä

➢ 55 seudullista Leader-kehittämisyhdistystä

➢ 19 maakunnallista kyläyhdistystä ja kyläasiamiestä sekä Svenskfinlands Byar, 
keskusjärjestössä neljä henkilöä valtionavulla

➢ kaikkiaan 119 jäsenjärjestöä
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Suomen Kylät ry –
paikalliskehittämisen eduntekijä 
Kylätoiminnan tukiverkoston rahoitus:

✓ valtionapu vuonna 2021 1,4 me (MMM), josta 2/3 maakunnille 

✓ laajaa hanketoimintaa

➢ Liki 100 miljoonan euron edestä vapaaehtoistyötä vuosittain yhteiseksi hyväksi

➢ Satoja uusia maaseutuyrityksiä, työpaikkoja, palveluita ja infrahankkeita joka 
vuosi
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Yhteensä 6,6 miljoonaa tuntia v. 2019
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Suomen Kylät ry – Visio 2030
✓ Paikalliskehittäjien valtakunnallinen järjestö Suomen Kylät ry kokoaa 

yhteisölähtöistä kehittämistyötä tekevät, eri aluetasojen toimijat 
työskentelemään yhdessä paikallisyhteisöjen ja asukkaiden hyvinvoinnin 
lisäämiseksi. 

✓ Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen kattaa koko Suomen ja kaikki 
suomalaiset ilman maaseudun ja kaupungin rajaa. 

✓ Maaseutupolitiikan rinnalla Suomen Kylät ry ottaa vastuuta myös sosiaali-, 
työvoima-, ympäristö- ja aluepolitiikan haasteista.
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Suomen Kylät ry
Kyläturvallisuus 2025 – hanke
✓ Palosuojelurahaston (PSR) ja Keskitien säätiön rahoittama kaksivuotinen 

hanke, jossa kehitetään paikallisyhteisöjen ja kansalaisten 
turvallisuusosaamista.

✓ Tavoitteena on kytkeä paikallisyhteisöt tehokkaammin osaksi alueellista ja 
paikallista turvallisuustyötä ja yhteistyöverkostoja.

✓ Suomen Kylät ry yhteistyöverkostoineen pyrkii luomaan puitteet toiminnan 
jatkuvuudelle sekä kyläturvallisuuteen liittyvän osaamiselle ja kokemusten 
jakamiselle.

➢ Jalkauttaminen vaatii pitkäaikaisempaa resurssointia
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Ohjelma ja osallistuminen
Ohjelma:
o Webinaarimme alkuun kuulemme asiantuntijoiden alustuksia
o Pidetään kolmen ensimmäisen alustajan esitysten jälkeen pieni tauko
o Jatketaan alustuksilla n. klo 14.30 asti ja pidetään taas lyhyt tauko
o Paneelikeskustelu alkaa klo 14.35
o Tilaisuus päättyy loppuyhteenvetoon klo 16.00

Voitte osallistua tilaisuuteen lähettämällä kommentteja ja kysymyksiä alustajille ja 
panelisteille viestiseinän kautta. Ohjeet näkyvät ruudussa videoikkunan alapuolella 
kohdassa ”Kysy ja kommentoi”. Löydätte sieltä myös muita teknisiä ohjeita.

Tilaisuudesta tehdään tallenne, joka on katsottavissa noin viikon kuluttua KuntaTV:n
sivuilla.
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Kiitos!
WWW.SUOMENKYLAT.FI

FACEBOOK.COM/SUOMENKYLAT

INSTAGRAM.COM/SUOMENKYLAT

TWITTER.COM/SUOMENKYLAT
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Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja
Suomen Kylät ry




