
SUOMEN KYLÄT RY    PÖYTÄKIRJA 3/2021 
 
Hallituksen kokous  
 
Aika ja paikka: Tiistai 1.6.2021 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 
x Högbacka Mathias jäsen  Pennanen Mari varajäsen 
x Vesisenaho Eliisa jäsen  Paananen Jaana   varajäsen 
x Mäki-Hakola Marko jäsen, vpj.  Reko Timo varajäsen 
x Malinen Pentti jäsen 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 
x 

Rokka Tuomas 
Walls Heli 

talouspäällikkö 
Leader-asiamies 

   

x Liitelä Marianne  järjestösihteeri    
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 

Ketonen Anssi  
Nenonen Juhani 
Rintala Pekka 
Niilivuo Johanna 
Frantti Anuliina 
Smedslund Kim 
Ameli Manar 

viestintäpäällikkö 
projektipäällikkö 
projektipäällikkö 
maallemuuttoasiamies 
viestintäverkostokoordin. 
kv-koordinaattori 
projektipäällikkö 

   

      
x Hanhijärvi Jani kutsuttuna asiantuntijana    
x Mäenpää Pasi kutsuttuna asiantuntijana    
x Ahtiainen Karoliina kutsuttuna asiantuntijana    

 
 
 

65. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen pitäen lyhyen ajankohtaiskatsauksen mm. CAP-paketista. 

 
66. Osanottajat ja päätösvaltaisuus 

Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.  
 
67. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
 Esitys:  
 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Päätös:  

      Hyväksyttiin. 
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68. Maakunnallisten kyläyhdistusten ja Suomen Kylät ry:n kehityskeskusteluiden yhteenveto 
Puheenjohtaja ja muut mukana olleet selostavat käytyjen kehityskeskusteluiden antia ja huomi-
oita. (LIITTEET 1A-1x).  
Maakunnallisten kyläyhdistysten puheenjohtajat kutsutaan Teams-tapaamiseen 1.9.2021. 

        
          Esitys:  
          Kuullaan selostukset ja käydään niiden pohjalta keskustelua.  
          Jatketaan maakunnittaisia kehityskeskusteluja vuosittain. 

 
          Päätös:  
          Kuultiin selostukset keskeisimmistä havainnoista kehityskeskustelukierrokselta, mm. maakun-  
          nallisten kyläyhdistysten työnantajaosaamisen parantamiseen liittyvät toivomukset Suomen  
          Kylät ry:lle. Jatketaan vuosittain maakunnallisia kehityskeskusteluja. Lisäksi järjestetään maa-      
          kunnallisten kyläyhdistysten puheenjohtajille kohdennettu webinaari ke 1.9.2021 klo 18 - 20. 
 

69. Suomen Kylät ry:n puheenjohtajavalinta sekä toiminnanjohtajan rekrytointi  
Puheenjohtajaehdokkaita on pyydetty ilmoittautumaan toukokuun 2021 loppuun mennessä.  
Ehdokkaiden kesken järjestetään sopivissa yhteyksissä keskustelutilaisuuksia syyskokouksen 
puheenjohtajavaalia varten.  
Toiminnanjohtajan varsinainen haku avataan yhteistyössä Töitä Suomesta Työvoimapalvelut 
Oy:n kanssa kesälomakauden lopulla elokuussa 2021, jolloin hakemusten viimeinen jättöpäivä 
on 3.9.2021.  
Puheenjohtaja selostaa. 

 
Esitys:  
Merkitään tiedoksi puheenjohtajan selostus ilmoittautuneista puheenjohtajakandidaateista ja toi-
minnanjohtajan hakuprosessista sekä käydään keskustelua kandidaateilta toivottavista ominai-
suuksista. Nimetään toiminnanjohtajavalintaa varten haastatteluryhmän kokoonpano. 
 
Päätös: 
Puheenjohtaja selosti, että puheenjohtajaehdokkaiden kärki on muodostunut laajan tiedustelu-
kierroksen ja Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n tunnustelujen pohjalta seuraavaksi: -------
-----------------------------------------------------------------------. Keskustelujen jälkeen todettiin, että 
toiveena olisi, että saataisiin aikaan aito puheenjohtajakilpailu. 
Toiminnanjohtajan haku avataan elokuussa ja hakemusten viimeinen jättöpäivä on 3.9.2021.  
Nimettiin haastatteluraatiin puheenjohtajisto, puheenjohtajakandidaatit ja jaostojen puheenjohta-
jat sekä Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n Riikka Koskinen. 
 

70. Maaseutuparlamentin toteutus virtuaalisesti ja monipaikkaisesti ti-to 28.-30.9.2021 
Maaseutuparlamentin ohjausryhmä on kokouksessaan 29.4.2021 päättänyt, että vuoden 2021 
Maaseutuparlamentti toteutetaan koromapandemian vuoksi virtuaalisesti ja monipaikkaisesti. 
Maaseutuparlamentin ajankohtaa aikaistetaan toteutettavaksi keskellä viikkoa 39. Suomen Kylät 
ry:n palkitsemistilaisuus järjestetään iltatilaisuutena keskiviikkona 29.9.2021.  
Lisäksi ohjausryhmä päätti, että vuonna 2022 järjestetään Maaseutuparlamenttiin liittyvä erilli-
nen kansalaisjuhla paikan päällä Kurikassa.  
Puheenjohtaja ja viestintäpäällikkö selostavat. 

 
   Esitys:   
   Merkitään tiedoksi Maaseutuparlamentin ajankohta sekä keskustellaan Suomen Kylät ry:n Maa- 
   seutuparlamenttiin tuottamasta sisällöstä. 
 
   Päätös: 
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   Maaseutuparlamentti järjestetään virtuaalisesti ja monipaikkaisesti 28.-30.9 2021. Suomen Ky-
lät  
   ry:n oma palkintogaala järjestetään Maaseutuparlamentin osana 29.9.2021 klo 18.00 – 19.30  
   mahdollisesti Kurikan studiolta.  
   Työpajasisältöjä Maaseutuparlamenttiin on tulossa todennäköisesti sekä Leader- että kylätoimin- 
   nasta. 
 

71. Lokaali-tapahtuma 2022 sekä Suomen Kylät ry:n 25-vuotisjuhla 
MANE on ilmoittanut, että seuraava Maaseutuparlamentti Nurmeksessa järjestetään vasta 
vuonna 2024. Etelä-Karjalan Kylät ry järjestää Lokaali-tapahtuman elokuussa 2022 Lappeen-
rannan Rauhassa. Pirkan Kylät ry voi siten järjestää Lokaalin vuonna 2023. 
Suomen Kylät ry (aiemmin Suomen Kylätoiminta ry) on merkitty yhdistysrekisteriin elokuussa 
1997. Yhdistys täyttää 25 vuotta samaan aikaan kun Etelä-Karjalassa järjestetään  
Lokaali-tapahtuma, jonka ajankohdaksi Etelä-Karjalan Kylät ry on kaavaillut 26.-28.8.2022. On 
alustavasti käyty keskustelua Suomen Kylät ry:n ja Etelä-Karjalan kylät ry:n kesken siitä, että 
Suomen Kylät ry:n 25-vuotista taivalta voitaisiin juhlistaa Lokaali-tapahtuman yhteydessä su 
28.8.2022. 

 
     Esitys:  
     Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
     Päätös:  
     Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja kehittämisjohtajan selostukset tulevista Lokaaleista sekä  
     Suomen Kylät ry:n 25-vuotisjuhlan sisällyttämisestä Etelä-Karjalan kylät ry:n toteuttaman  
     vuoden 2022 Lokaali-tapahtuman yhteyteen sunnuntaina 28.8.2022. Asiasta käydään ensimmäi- 
     set juhlaa valmistelevat neuvottelut 21.6.2021 Lappeenrannan Holiday Club Saimaan tiloissa  
     Suomen Kylät ry:n ja Etelä-Karjalan kylät ry:n välillä, paikalla Suomen Kylät ry:stä Tuomas  
     Perheentupa ja Anssi Ketonen. 

 
72. Suomen Kylät ry:n kevätkokouksen päätökset 

Puheenjohtaja selostaa lyhyesti kevätkokouksen keskeiset päätökset. 
 

          Esitys:  
          Merkitään tiedoksi. 
 
          Päätös: 
          Merkittiin tiedoksi, että yhdistyksen kevätkokous hyväksyi Suomen Kylät ry:n vuosikertomuk- 
          sen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020. Kuultuaan tilintarkastajien lausunnon yhdistyksen kevät- 
          kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2020.  
          Vahvistettiin jäsenmaksutasot eri jäsenyhteisöihin kuuluville vuodelle 2022 vuoden 2021 mukai-      
          sina. 
  

73. CAP-suunnitelman 2023-27 valmistelu sekä CAP-suunnitelmasta lausuminen 
    Kuullaan puheenjohtajan selostus CP-strategiaryhmän kokouksesta sekä Eliisa Vesisenahon ja  
    kehittämisjohtajan selostukset CAP-maaseuturyhmän kokouksesta (LIITTEET 2.). 
 
    Esitys: 
    Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään niiden pohjalta keskustelua. 
 
    Päätös:  
    Kuultiin Eliisa Vesisenahon ja kehittämisjohtajan selostukset CAP-maaseuturyhmän 28.5.2021  
    pidetystä kokouksesta.  
   Laaditaan Suomen Kylät ry:n puolelta oma lausunto CAP-suunnitelmasta, samoin Leader-jaosto  
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   laatii oman lausunnon määräaikaan mennessä. 

 
74. Paikallisen kehittämisen ohjelman 2021 – 2024 toteuttamisen eteneminen 

Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostavat (LIITTEET 3. ja 4.). 
 
Esitys: 
Käydään keskustelua Paikallisen kehittämisen ohjelman toteutuksen etenemisestä. 
 
Päätös: 
Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostivat Paikallisen kehittämisen ohjelman toteutuksen etene-
mistä erityisesti hallituksen toimenpide-esitysten 1. – 3. osalta. Maaseutujärjestöjen yhteistyöfoo-
rumi näyttää etenevän ja ensimmäinen kokoontuminen tapahtunee kesän lomakauden jälkeen. 
Nuorten tulevaisuusjaoston on jo perustettu. Monipaikkaisuuden huomioiminen väestötilastojen ja 
-ennusteiden laadinnassa on keskeneräinen asia; Tilastokeskuksen kanssa pidettäväksi kaavailtu 
neuvottelu lykkääntyi Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruunin ehdittyä eläköityä tammikuussa 
2021. Käytiin lyhyesti läpi myös jaostojen yhteiset toimenpide-esitykset 4. – 9. 

 
75. Suomen Kylät ry:n hankkeiden ja hankeluonteisen toiminnan lyhyet tilannekatsaukset 

- Haettavat uudet hankkeet: Maaseuturahaston valtakunnallisten hankkeiden ideahaku, STEA-
haku sekä alueiden välinen Leader-haku: Johanna Niilivuo/Anuliina Frantti, Juhani Nenonen ja 
Manar Ameli esittelevät. 

- Kyläturvallisuus 2025 -hanke: projektipäällikkö Pekka Rintala selostaa 
- Työtä kaikille -hanke: projektipäällikkö Juhani Nenonen selostaa 
- Maallemuuttotoiminta: maallemuuttoasiamies Johanna Niilivuo selostaa 
- Teams-koulutukset paikallisyhdistyksille: viestintäverkostokoordinaattori Anuliina Frantti  

selostaa 
Projektipäällikkö Manar Amelin ja projektityöntekijä Maarit Tiittasen sekä projektipäällikkö Pekka 
Anttilan työsuhteiden jatkaminen STEA-rahoituksen riittävyyden puitteissa. Talouspäällikkö Tuomas 
Rokka esittelee. 
 
Esitys:  
Merkitään tiedoksi selostukset uusista haetuista hankkeista ja hyväksytään tehdyt toimet. Merkitään 
myös tiedoksi paraikaa meneillään olevien hanketoimintojen eteneminen. 
Jatketaan Pekka Anttilan työsuhdetta Me miehet-hankkeessa yhdellä kuukaudella 30.6.2021 saakka 
sekä Manar Amelin ja Maarit Tiittasen työsuhteita Koti Kylään -hankkeessa kahdella kuukaudella 
31.8.2021 saakka. 
   
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi selostukset haetuista hankkeista ja hyväksyttiin seuraavien hankehakemusten jättä-
minen rahoittajille: hakemus Maaseuturahaston valtakunnalliseen idehakuun, hakemus STEAn 
31.5.2021 päättyneeseen hakuun sekä hakemus Leader-ryhmille. 
Kuultiin selostukset meneillään olevien hankkeiden ja eduskunnan rahoittamien hankeluontoisten toi-
mintojen etenemisestä.  
Jatketaan projektipäällikkö Pekka Anttilan työsuhdetta 30.6.2021 saakka sekä projektipäällikkö Manar 
Amelin ja projektityöntekijä Maarit Tiittasen työsuhteita 31.8.2021 saakka STEA-rahoituksilla. 

- Pentti Malinen poistui kokouksesta klo 14.06. 
 

76. Viestinnän ajankohtaiset asiat ja  Avoimet Kylät-päivä 
Viestintäpäällikkö ja järjestösihteeri selostavat. 

 
      Esitys:  
      Merkitään tiedoksi viestintäpäällikön ja järjestösihteerin selostukset sekä käydään keskustelua 
      myös kyläjaoston ehdottamasta valtakunnallinen Vuoden Kylä 202x -termin muuttamisesta  
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      Suomen Vuoden Kylä 202x -muotoon. 
 
      Päätös: 
      Merkittiin tiedoksi viestintäpäällikön ja järjestösihteerin selostukset Avoimet Kylät -tapahtumasta,  
      joka järjestetään virtuaalisesti la 11.6.2021. Näyttäisi, että kyliä olisi lähdössä mukaan aiempaa  
      rajatummin, ehkä noin 400.  
      Nimetään jatkossa valtakunnallinen Vuoden Kylä uudelleen muodossa Suomen Vuoden Kylä.  
      Samoin maakunnalliset Vuoden Kylät nimetään jatkossa maakuntamuodossa, esim. Satakunnan  
      Vuoden Kylä, jolloin ei synny sekaannusta maakunnallisten Vuoden Kylien ja Suomen Vuoden  
      Kylän välillä.  
      Viestintäpäällikkö esitteli kuluvan vuoden 66.000 euron viestintäbudjetin koostumuksen. 
 
77. Suomen Kylät ry:n talousasiat 
      Talouspäällikkö selostaa taloustilannetta (LIITTEET 5A – 5 D). 
 

 Esitys:  
 Merkitään tiedoksi talouspäällikön selostus taloustilanteesta.  
 
 Päätös:   

       Merkittiin tiedoksi talouspäällikön selostus taloustilanteesta. 
 
78.   Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n ajankohtaiset asiat 

  Marko Mäki-Hakola selostaa. 
 
  Esitys: 
  Kuullaan selostus ja käydään keskustelua. 
 
  Päätös: 
  Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n ensimmäinen toimintavuosi 2020 oli voitollinen, joten  
  osakkaat ovat saamassa lainaamiansa varoja melko pian takaisin. Yhtiön palve- 
  luvalikoiman kehittämiseksi kaavaillaan, että toimintaa mahdollisesti laajennetaan koulutus- ja   
  rekrytointipalveluiden suuntaan. Lisäksi toimeksiantopalkkioita mahdollisesti voidaan hieman  
  parantaa. Hankerahalla yhtiöön on palkattu kaksi uutta työntekijää kausityövoimaan liittyviin  
  toimintoihin. 

    
79. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat 

Kyläjaoston pj. Jani Hanhijärvi ja järjestösihteeri Marianne Liitelä selostavat: 
- Kyläkyselylomakkeen valmistuminen 
- Kyläsuunnittelu: terminologia, tematiikka, kyläsuunnittelun tulevaisuus 
- Vuoden Kylä -palautekeskustelu 

 
Esitys:  
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 

 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi kyläjaoston pj. Jani Hanhijärven selostus kyläkyselylomakkeen valmistumi-
sesta, kyläsuunnittelun nykyaikaistamisesta/kehittämisestä liittyen myös kuntastrategioihin sekä 
Vuoden Kylän julkistamisen aikaistamisesta jopa huhtikuun puolelle, jolloin Vuoden Kylän haku 
avattaisiin jo edellisen vuoden joulukuussa. 

 
 
       
80. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat 
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      Leader-asiamies/ Eliisa Vesisenaho selostavat: 

- Leader-parlamentti järjestettiin 11.5.2021 
- Leader-ryhmien 1.vaiheen haku päättyy 31.5.2021 
- Leader-ELY -yhteistyön kehittämispilotti käynnistyy 

 
Esitys:  
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi Leader-asiamiehen ja Eliisa Vesisenahon selostukset mm. CAP-strategiaryh-
män kokoukseen annetuista evästyksistä Petri Rinteelle. Leaderin 5%:n osuuden laskentaperus-
teista on pyydetty selontekoa MMM:ltä. YPK-työryhmän asettaminen etenee. Toimintarahan uusi 
malli valmisteilla; asia kytkeytyy myös ELY-keskusten ja Leader-ryhmien saumattomaan yhteis-
työhön. Verkostopalvelut rahoittavat tähän liittyen kehittämispilotin koskien mm. tulostarkastelua. 
Toistaiseksi ei ole tietoa Leader-haun toisen vaiheen käynnistymisen aikataulusta.  
Puheenjohtaja kertoi, että kalatalousryhmien rahoitus noussee jonkin verran aiemmasta. 
 

81. Korttelijaoston ajankohtaiset asiat 
Korttelijaoston puheenjohtaja selostaa: 

      -     Paikallisen kehittämisen tietopankki etenee 
      -     Citymaalaisilla kierrätysasuntomessut Raaseporissa 
      -     Jatketaan kokouksia etänä ja laajennetaan jaoston kokoonpanoa 
 

Esitys:  
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi Pasi Mäenpään selostus kaupunkiaktivismi.fi -sivuston aineiston siirrosta toi-
selle palvelimelle. Citymaalaiset järjestävät kierrätysasuntomessut Raaseporissa kesäkuussa 2022. 
Korttelijaosto jatkaa etäkokouksien pitämistä syksyllä 2021 laajennetulla kokoonpanolla. 

 
82. Nuorten tulevaisuusjaoston ajankohtaiset asiat 

Nuorten tulevaisuusjaoston puheenjohtaja Karoliina Ahtiainen selostaa: 
- Vuoden Nuori Paikallistoimija 2021/Årets Unga Lokala Aktör 2021 – pian saa ehdottaa!  
- Nuorten tulevaisuusjaoston toimintasuunnitelma ja kärjet 
- Jaoston viestintätiimin perustaminen 

Esitys: 
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi jaoston pj. Karoliina Ahtiaisen selostus: Vuoden Nuoren Paikallistoimijan  
(alle 30 v) nimeämistä koskevat ehdotukset pyydetään toimittamaan kylätoiminnan piirissä ansioi-
tuneista nuorista 18.6.2021 mennessä maakunnista. Jaoston toimintasuunnitelman kärkiä ovat: 
1. viestintä, 2. maallemuutto, etäopiskelu ja -työskentely, 3. nuorten aktivoiminen kylätoimintaan 
ja 4. kestävä maalla asuminen.  
Jaosto perustaa Instagram-tilin sekä viestintätiimin jaoston ulkoiseen viestintään. 
 

83. KV-jaoston ajankohtaiset asiat 
Kim Smedslund/puheenjohtaja selostavat: 
- Eurooppalainen maaseutuparlamentti ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestävät on-line 

tapahtuman 18.6.2021, teemana kokonaisvaltainen maaseudun ja kaupungin yhteistyö.  
- Eri kv-hankkeita, joissa ollaan tavalla tai toisella osapuolena 
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- ERCAssa ja PREPAREssa valmistellaan temaattisia webinaareja kesän ja syksyn 2021 aikana. 

Esitys:  
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
Päätös:  

      Merkittiin tiedoksi pj. Petri Rinteen selostus: Euroopan maaseutuparlamenttia, joka järjestetään  
      vuonna 2022 Puolassa, valmistellaan paraikaa. Käynnissä olevia kv-hankkeita ovat muun muassa  
      ECOLISEn ilmastohanke ja Smart Rural -hankkeet. ERCAn ja PREPAREn webinaarit järjestetään  
      kesällä ja syksyllä 2021. Afrikan Unionin kanssa tehdään EU-tason yhteistyötä, mukana ELARD. 
 
84. Jäsenyysasiat 

 
Esitys:  
Käsitellään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneet jäsenyyshakemukset. 
 
Päätös: 

      Ei hakemuksia. 
 
 
85. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen 

 
Esitys:  
Käsitellään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneet ansiomerkkihakemukset.  
Kymenlaakson kylät ry hakee kultaista ansiomerkkiä Keijo Kouvoselle (LIITE 6.). 
 
Päätös:  

      Myönnetään Keijo Kouvoselle Suomen Kylät ry:n kultainen ansiomerkki. 
 

 
86. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin 
 

  Toteutuneet: 
- CAP-suunnitelman valmistelukokous 19.4.2021 (Vesisenaho, Perheentupa) 
- MANEn sihteeristön kokous 20.4.2021 (Perheentupa, Walls) 
- Kyläjaoston kokous 23.4.2021 (Hanhijärvi) 
- Maakunnallisten kyläasiamiesten kokoontuminen 30.4.2021 
- Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen ohjausryhmän kokous 3.5.2021 (Aunola, Rintala) 
- Kylien viestintäverkoston aamutapaaminen 4.5.2021 (Ketonen) 
- Korttelijaoston kokous 4.5.2021 (Mäenpää, Rinne) 
- Kylätoiminnan valtakunnallinen koulutus- ja neuvottelupäivä 5.5.2021 (Perheentupa, Ketonen) 
- MSL:n edustajiston kevätkokous 6.5.2021 (Suomen Kylät ry:stä neljä edustajaa) 
- Nuorten tulevaisuusjaoston kokous 11.5.2021 (Ahtiainen) 
- Leader-parlamentti ja -ajankohtaispäivät 11-12.5.2021 (Walls) 
- Töitä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 20.5.2021 (Nenonen, Perheentupa) 
- Kyläjaoston kokous 21.5 (Hanhijärvi, Liitelä) 
- Maakunnallisten kyläasiamiesten kokoontuminen 28.5.2021 
- Kylien viestintäverkoston aamutapaaminen 1.6.2021 (Ketonen) 

 
  Tulevat: 
- SM:n Arjen turvallisuus kuuluu kaikille -webinaari 3.6.2021 
- Avoimet kylät -päivä 12.6.2021 (Liitelä, Ketonen) 
- Nuorten tulevaisuusjaoston kokous 15.6.2021 (Ahtiainen) 
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- Kyläjaoston kokous 18.6. (Hanhijärvi, Liitelä) 
- Maakunnallisten kyläyhdistysten puheenjohtajien webinaari 1.9.2021 
- Maakunnallisten kyläasiamiesten vuositapaaminen 8.-10.9, Kokemäki (Ruohola) 
- Työtä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 16.9.2021 (Nenonen, Perheentupa) 
- Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti virtuaalisena ja monipaikkaisena 28.-30.9.2021 
- Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen ohjausryhmän kokous 5.10.2021 (Rintala, Aunola) 
- Suomen Kylien turvallisuuswebinaari 8.10.2021 (Rintala) 
- Työtä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 18.11.2021 (Nenonen, Perheentupa) 
- Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät 8.-9.12.2021 (Perheentupa, Ketonen) 

- Marko Mäki-Hakola poistui kokouksesta klo 15.42 
 
87. Ilmoitusasiat / tiedoksi 
      Suomen Kylät ry:n kirje työministeri Tuula Haataiselle (LIITE 7.)  

- Juhani Nenonen esitteli kirjeluonnoksen, jota ei vielä ole lähetetty ministerille.  
      

      Suomen Kylät ry:n lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle (LIITE 8.).  
- Kehittämisjohtaja esitteli MmV:lle 30.5.2021 laaditun ja toimitetun lausunnon sisällön. 

 
88. Muut esille tulevat asiat 
      Rahapelitoiminnan tuottoon liittyvää valtionavustustoimintaa tulisi yhdenmukaistaa. Valtionavus- 
      tuskäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi on valmisteltu kahdeksan kehittämisehdo- 
      tusta (LIITE 9.) Lisäksi esitetään monialaisen toimeenpanoryhmän perustamista niiden toteutta- 
      miseksi. Valtiovarainministeriö lähetti ehdotukset lausuntokierrokselle tiistaina 25. toukokuuta.  
      Lausuntoaika päättyy 6. elokuuta. Ehdotuksista voi antaa palautetta Lausuntopalvelu.fi:ssä. 
      Lue lisää: https://vm.fi/-/selvitys-rahapelitoiminnan-tuottoon-liittyvaa-valtionavustustoimintaa-tu-
lisi-yhdenmukaistaa?languageId=fi_FI 

- Kehittämisjohtaja esitteli VM:n järjestörahoituksen kehittämisehdotukset lyhyesti hallitukselle 
sekä valmistelee Suomen Kylät ry:n lausunnon Lausuntopalveluun 6.8.2021 mennessä. 
 

89. Vuoden 2021 hallituksen kokoukset sekä kevät- ja syyskokous 
Suomen Kylät ry:n hallituksen syyskauden kokoukset on sovittu pidettäväksi ti 14.9, to 4.11. ja  
ti 14.12.2021 klo 12.00 – 16.00.  
Suomen Kylät ry:n syyskokous pidetään to 25.11.2021 klo 13.00 alkaen. 

 
      Esitys: 
      Menetellään sovitusti.           
 
      Päätös:   
      Menetellään sovitusti. 
 
90. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05. 
 

 
 
          
    Petri Rinne           Tuomas Perheentupa 
    puheenjohtaja                                kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri 
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