
SUOMEN KYLÄT RY    PÖYTÄKIRJA 2/2021 
 
Hallituksen kokous  
 
Aika ja paikka: Tiistai 13.4.2021 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 
 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, 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 
  

Ketonen Anssi  
Niilivuo Johanna 
Frantti Anuliina 
Smedslund Kim 

viestintäpäällikkö 
maallemuuttoasiamies 
viestintäverkostokoordin. 
kv-koordinaattori 

   

      
x Hanhijärvi Jani kutsuttuna asiantuntijana    
x Mäenpää Pasi kutsuttuna asiantuntijana    
x 
x 
x 

Ahtiainen Karoliina 
Mehtätalo Eevasisko 
Lassheikki Markus 

kutsuttuna asiantuntijana 
 

   

 
34. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti lyhyen ajankohtaiskatsauksen. 
 

35. Osanottajat ja päätösvaltaisuus 
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.  
Toivotettiin varajäsenet silloinkin, kun varsinainen jäsen on läsnä, tervetulleiksi hallituksen 
kokouksiin kuunteluoikeudella.  

 
36. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
 Esitys:  
 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
 Päätös:  

       Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 

37. Hallituksen kokouksiin kutsuttavat asiantuntijajäsenet 
Kyläjaosto on valinnut keskuudestaan uudeksi puheenjohtajaksi Jani Hanhijärven ja vara- 
puheenjohtajaksi Henna  Pirkosen. Nuorten tulevaisuusjaosto valitsi puheenjohtajakseen  
äänestyksen jälkeen Karoliina Ahtiaisen ja varapuheenjohtajakseen Eevasisko Mehtätalon. 
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          Esitys:  
          Kutsutaan hallituksen asiantuntijajäseniksi kyläjaoston uusi puheenjohtaja Jani Hanhijärvi ja       
          nuorten tulevaisuusjaoston puheenjohtaja Karoliina Ahtiainen.  
          Jani Hanhijärvi, Karoliina Ahtiainen ja Eevasisko Mehtätalo esittäytyvät. 

 
          Päätös:  
          Kutsuttiin hallituksen asiantuntijajäseniksi kyläjaoston puheenjohtaja Jani Hanhijärvi sekä       
          nuorten tulevaisuusjaoston puheenjohtaja Karoliina Ahtiainen.  
          Jani Hanhijärvi, Karoliina Ahtiainen ja Eevasisko Mehtätalo esittäytyivät. 

 
38. MANEn uudistuminen  

Käydään keskustelua mm. maaseutupolitiikan temaattisten verkostojen painopisteistä vuosille 
2021 – 2023 (LIITTEET 1A ja 1B).  
Nimetään MANEn sihteeristöön Suomen Kylät ryn edustajat. Puheenjohtaja selostaa. 

 
Esitys:  
Käydään keskustelua MANEn teemaverkostojen painopisteistä.  
Nimetään Suomen Kylät ry:stä MANEn sihteeristöön kehittämisjohtaja, Leader-edustaja sekä 
nuorten edustajana Karoliina Ahtiainen. 
 
Päätös: 
Käytiin keskustelu maaseutupoliittisten verkostojen painopisteista Suomen Kylät ry:n kom-
menttiluonnosten ja puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Täydennettiin kommenttiluonnosta 
keskustelussa esitetyillä näkökohdilla. 
Nimettiin MANEn sihteeristöön jatkamaan Tuomas Perheentupa sekä nuorison edustajana  
Karoliina Ahtiainen. Leader-jaosto nimeää Leader-ryhmien edustajan määräaikaan mennessä. 

 
39. Vuoden Kylän ja kunniamaininnan saavien kylien valinta 
Valintaraati on kokoontunut 1.4.2021 käsittelemään Vuoden Kylä 2021 -hakemuksia. Oheisena  
yhteenvetotaulukko (LIITE 2A.) hakemuksista. Puheenjohtaja selostaa. 
 
Esitys:   
Kuullaan valintaraadin käsittelyn tulokset ja valitaan Vuoden Kylä 2021 sekä kunniamaininnan 
saavat kylät. 
 
Päätös: 
Vuoden Kyläksi 2021 nimettiin valintaraadin esityksen mukaisesti Lantulan kylä Sastamalasta  
Pirkanmaalta. Kunniamaininnan saajiksi nimettiin Ylläsjärvi Kolarista/Kittilästä Lapista ja Oravi 
Savonlinnasta Etelä-Savosta. Valinnat julkistetaan toukokuussa 2021. 

 
40. Kylätoiminnan tiennäyttäjien ja Vuoden Maaseututoimijan valinnat sekä Vuoden Maa-

seutukasvon nimeäminen 
     Valintaraati on kokoontunut 1.4.2021 käsittelemään ehdotuksia Kylätoiminnan tiennäyttäjiksi  
     ja Vuoden Maaseututoimijaksi sekä Vuoden Maaseutukasvoksi (LIITTEET 2B-2D). Puheen- 
     johtaja selostaa. 
     Keskustellaan nuorelle paikallistoimijalle myönnettävästä tunnustuksesta.  

 
     Esitys:  
     Kuullaan valintaraadin käsittelyn tulokset. Valitaan vuoden 2021 Kylätoiminnan tiennäyttäjät,  
     Vuoden Maaseututoimija ja Vuoden Maaseutukasvo. 
     Otetaan käyttöön Vuoden nuorelle paikallistoimijalle myönnettävä tunnustus, jota nuorten  
     tulevaisuusjaosto valmistelee. 
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     Päätös:  
     Kylätoiminnan tiennäyttäjiksi nimettiin valintaraadin esityksestä------, ----------- 
      ja -------------. 
. 
     Vuoden maaseeututoimijaksi nimettiin ------------. 
. 
     Vuoden Maaseutukasvoksi nimettiin ----------------------. 
     Päätettiin ottaa käyttöön vuoden nuorelle paikallistoimijalle myönnettävä tunnustus jo vuonna  
     2021 siten, että nuorison tulevaisuusjaosto työstää valintakriteerit ja tunnustuksen lopullisen  
     nimen sekä määrittelee takarajan, johon mennessä alueilta pyydettävät esitykset on tehtävä, jotta  
     nimeäminen ehtii Suomen Kylät ry:n hallituksen syyskuun kokouksen käsiteltäväksi. 

 
41. Suomen Kylät ry:n tulevaa puheenjohtajavalintaa koskeva periaatekeskustelu 

Puheenjohtaja alustaa keskustelua. 
Kuullaan tiedonanto Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n kanssa sovituista toimenpiteistä. 
 

          Esitys:  
          Käydään keskustelua. 
          Merkitään tiedoksi Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n kanssa sovitut toimenpiteet. 

 
          Päätös: 
          Puheenjohtajan alustuksen jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin, että puheenjohtajaksi ei  
          ensisijaisesti tulisi pyytää istuvaa kansanedustajaa ko. tehtävään liittyvien muiden kiireiden  
          vuoksi.  
          Todettiin myös, että Suomen Kylät ry:n puheenjohtajan tehtäviä voi hoitaa työllistävyydeltään ja  
          ajankäytöltään eriasteisesti.  
          Marko Mäki-Hakola kertoi Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n kanssa tehdystä alustavasta     
          haarukoinnista, jonka perusteella tullaan kysymään henkilöiltä halukkuutta asettua puheen- 
          johtajaehdokkaaksi. Esityksiä käytettävissä olevista puheenjohtajaehdokkaista toivotaan touko- 
          kuun 2021 loppuun mennessä, jotta voidaan järjestää ehdokkaiden välisiä keskustelutilaisuuksia  
          ennen syyskokouksessa 25.11.2021 tehtävää puheenjohtajavalintaa. 
 

42. Kylätoiminnan ja Leaderin kommentit CAP-suunnitelmaluonnoksiin 
Kuullaan Eliisa Vesisenahon ja kehittämisjohtajan selostukset (LIITTEET 3 ja 4) Leader- ja kylä-
toimijoille tärkeistä näkökohdista CAP-suunnitelman valmistelussa (mm. LIITTEET 5A-5D). 
 
Esitys: 
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään niiden pohjalta keskustelua. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi Eliisa Vesisenahon ja Tuomas Perheentuvan selostukset Leader- ja kyläpuolen 
kommenteista CAP-suunnitelmaluonnokseen. Todettiin, että CAP-valmistelussa on paraikaa erit-
täin keskeiset päätökset edessä erityisesti Leaderin, mutta myös kylätoiminnan kannalta.  
Pentti Malinen lupasi viedä maakuntajohtajille viestiä Leaderin puolesta vaikuttamiseksi. 

 
43. Suomen Kylät ry:n talousasiat 
      Talouspäällikkö selostaa taloustilannetta ja esittelee Suomen Kylät ry:n päivitettyä budjettia  
       (LIITTEET 6A-6C).  
       Lisäksi osanottajat kertovat 13.4.2021 käydystä MMM:n ja Suomen Kylät ry:n välisestä kylä- 
       toiminnan valtionapua koskevasta neuvottelusta. 
       Uudenmaan kylät ry hakee 10.000 euron likvilainalleen jatkoaikaa 9.5.2022 saakka. 
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Esitys:  
Merkitään tiedoksi talouspäällikön selostus taloustilanteesta.  
Kuullaan  tiedonannot juuri käydystä kylätoiminnan valtionapuneuvottelusta. 
Myönnetään jatkoaika Uudenmaan Kylät ry:n likvilainalle 9.5.2022 saakka. 
 
Päätös:   

      Merkittiin tiedoksi talouspäällikön selostus taloustilanteesta sekä hyväksyttiin Suomen Kylät ry:n  
      päivitetty budjetti vuodelle 2021. Budjetissa mm. varattiin viestintäresursseihin 66.200 euroa.  
      Myönnettiin Uudenmaan Kylät ry:lle 10.000 euron likvilainalle jatkoaikaa 9.5.2022 saakka.  
      Puheenjohtaja, talouspäällikkö ja kehittämisjohtaja selostivat MMM:n kanssa käytyä kylätoimin- 
      nan valtionapuneuvottelua, mm. indikaattoreiden uudistamista sekä saadun lisämäärärahan suun- 
      taamista eduskunnan tahdonilmaisun mukaisesti. 

 
44. Maallemuuttoasiamiehen ja viestintäverkostokoordinaattorin ajankohtaiset asiat 

Kuullaan selostukset maallemuuttoasiamiestyön etenemisestä sekä maakuntakohtaisesti toteutetta-
vien paikallistoimijoiden digikoulutusten käynnistymisestä. 
 
Esitys: 
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
Päätös: 

      Kuultiin maallemuuttoasiamiehen selostus: Mm. maalleasumaan.fi -podcastit ja -videot sekä  
      Kylille asumaan -illat ovat käynnistyneet, lisäksi on tullut paljon kontaktipyyntöjä eri suunnista. 
      Kuultiin viestintäverkostokoordinaattorin selostus: Teams-koulutukset ovat käynnistyneet ja maa-     
      kunnat ovat varanneet hyvin tilaisuuksia kevääksi, osin jo syksyksi. Myös viestintäverkoston  
      rakentaminen on käynnissä. 

 
45. Viestinnän ajankohtaiset asiat 

Viestintäpäällikkö selostaa. 
 
Esitys:   
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua.  
 
Päätös: 

       Merkittiin tiedoksi viestintäpäällikön selostus: Vuoden Kylä -videoita on julkaistu jo 12 ja yksi on  
       tulossa lisää. Mediavaikuttaja Inari Fernandezin maallemuutto -podcast on taltioitu.  
       maalleasumaan.fi -sivusto on saatu perustettua suomenkylat.fi -sivuston yhteyteen. Myös Vuoden  
       Kylät -tunnukset tunnustuksen saaneille kylille ovat jo valmiit. 
       Avoimet Kylät ja Kyläkauppapäivä tekevät aiempaa laajempaa yhteistyötä kuluvana vuonna. 
 

46. Kansalaisareenan toiminnan esittely 
Suomen Kylät ry:n edustajana toimii vpj. Esa Aunola, joka toimii myös Kansalaisareenan  
varapuheenjohtajana, kertoo Kansalaisareenasta ja sen toiminnasta.  

 
    Esitys:  
    Kuullaan selostus ja käydään keskustelua. 
 
    Päätös:  

          Kuultiin Esa Aunolan kattava selostus Kansalaisareenasta useiden (128) vapaaehtoistoimintaa  
          toteuttavien järjestöjen yhteistyöjärjestönä. 
 
 
47.   Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n ajankohtaiset asiat 
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  Marko Mäki-Hakola selostaa. 
 
  Esitys: 
  Kuullaan selostus ja käydään keskustelua. 
 
  Päätös: 
  Marko Mäki-Hakola kertoi Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n toiminnan kohokohdista,   
  kehittämisestä ja nykytilanteesta. Nopea startti, onnistuneet rekrytoinnit ja hyvä julkisuus ovat  
  leimanneet yhtiön alkutaivalta. Palveluita laajennetaan kausityövoiman välittämisestä muihin  
  toimeksiantoihin, mm. rekrytointeihin.  
  Yhtiön toimitusjohtajan vaihdos hoidetaan hallitusti Marko Mäki-Hakolan siirtyessä MTK:n  
  metsäjohtajan tehtäviin. 
 

48. Seurantalojen tukeminen koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa 
Suomen Kotiseutuliitto ja seurantaloja omistavien yhteisöjen keskusjärjestöt ovat tehneet esityksen 
seurantalojen koronatuesta vuodelle 2021; ohessa myös OKM:n kyselyn tulokset (LIITTEET 7A-
7B). Tauno Linkoranta selostaa. 
 
Esitys: 
Merkitään tiedoksi esitys ja käydään ennakoivaa keskustelua siitä, miten mahdollista avustusta voi-
daan hyödyntää tehokkaasti paikallistasolla kylätalojen kustannustukena vuonna 2021. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi Tauno Linkorannan selostus yhteisöllisiä taloja omistavien keskusjärjestöjen 
aloitteesta koronatuen saamiseksi myös vuodelle 2022. 
Haussa tulee olemaan ilmeisesti 2 miljoonan euron määräraha OKM:ltä. Tarvitaan jälleen asiasta 
tiedottamista ja yhdistysten kouluttamista; päätettiin järjestää yhdistyksille koronatukikoulutusta. 
736 yhdistystä sai avustusta viime kierroksella. 
 

49. Eduskunnan kylätoimintaverkoston ajankohtaiset asiat 
Kuullaan tiedonannot 24.3.2021 pidetystä Saako maalle muuttaa? Maallemuuton motiivit, esteet ja 
nykytilanne -miniseminaarista sekä ministerin vastauksesta kirjalliseen kysymykseen Leader-rahoi-
tuksen nostamisesta (LIITE 8). Puheenjohtaja selostaa. 
 
Esitys:  

      Merkitään selostukset tiedoksi. Keskustellaan tulevien seminaarien mahdollisista aiheista.  
 

Päätös:  
      Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostukset miniseminaarista sekä ministerin vastauksesta kirjal- 
      liseen kysymykseen Leader-rahoituksen nostamisesta.  
      Nostetaan maankäyttö- ja rakennuslupa-asiat tulevien miniseminaarien aiheiksi mm. maallemuuton  
      näkökulmasta. 
 
50. Väliaikatietoja kehityskeskusteluista Suomen Kylät ry:n ja maakunnallisten kyläyhdistysten 

välillä 
Puheenjohtaja selostaa keskustelukierroksen alkupuolella esiin nousseita havaintoja. 
 
Esitys:  
Merkitään puheenjohtajan selostus tiedoksi. 
 

      Päätös: 
      Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa käytyjen      
      kehityskeskusteluiden väliaikatiedoista. Jatketaan vastaavia kierroksia vuosittain vuodesta 2022 
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          alkaen. Isoja eroja on havaittavissa mm. maakuntien hanketoiminnassa ja samalla myös resurs- 
          seissa. 

 
51. Suomen Kylät ry:n toteuttamien hankkeiden tilannekatsaus 

Kehittämisjohtaja selostaa käynnissä olevien hankkeiden tilannetta.  
 
Esitys: 
Merkitään tiedoksi selostukset eri hankkeiden tilanteesta. 
 
Päätös: 

           Kuultiin kehittämisjohtajan selostus Suomen Kylät ry:n neljän käynnissä olevan kehittämis- 
           hankkeen tilanteesta ja jatkotoimista sekä maallemuuttotoiminnan ja järjestön sisäisen digitali- 
           soinnin hankkeistamisen tarpeesta vuoden 2021 jälkeen. 

- Työtä kaikille -työllistämishankkeen osalta iso vaikutus on kuntakokeilulla, joka on johtanut 
siihen, että osa aiemmista merkittävistä hankkeen piirissä olevista kunnista on siirtynyt 
hankkeen ulottumattomiin, jolloin työllistämistoimintaa joudutaan siirtämään uusiin kuntiin. 

- Koti kylään- sekä Me miehet -hankkeet pyrkivät saamaan rahoituksen jatkossa alueiden vä-
lisenä Leader-hankkeena.  

- Hyvin käynnistynyt Kyläturvallisuus 2025 -hanke järjestää kyläasiamiehille yhteisen pala-
verin 19.4.2021. 

- Pyritään löytämään maallemuuttotoiminnalle ja digitalisoinnille valtakunnallista hanke- 
rahoitusta. 

           Marko Mäki-Hakola ehdotti ministeri Haataisen lähestymistä kirjelmällä työllistämisestä ja  
           maahanmuutosta sekä lupasi tukeaan kirjelmän laadinnassa yhteistyössä kyseisten hankkeiden  
           projektipäälliköiden kanssa. 

 
 

52. Yhteisöllinen kansalaistoiminta -työryhmän mietintö sekä lausunto oikeusministeriölle  
Mietintö kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/162854/OM_2021_8_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
Suomen Kylät ry on mukana Kansalaisareenan lausunnon annossa ja sen valmistelussa (LIITE 9).  
Lisäksi työryhmän jäsen Pasi Mäenpää selostaa yhdistyslakia kevyemmän ns. toimintaryhmälain 
kaavailtua sisältöä.  
 
Esitys:  
Merkitään selostus ja lausunto tiedoksi sekä käydään keskustelua. 
 
Päätös:  

      Merkittiin tiedoksi Pasi Mäenpään selostus ns. toimintaryhmälaista sekä kehittämisjohtajan  
      selostus Yhteisöllinen kansalaistoiminta -työryhmän mietinnöstä. Hyväksyttiin Suomen Kylät ry:n  
      osallistuminen oikeusministeriölle jätettävään Kansalaisareenan yhteiseen lausuntoon, jonka sisäl- 
      lön kehittämisjohtaja esitteli keskeisiltä kohdin.  
 
53. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat 

Kyläjaoston pj. Jani Hanhijärvi selostaa: 
- Kyläkysely 

 
Esitys:  
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua. 

 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi Jani Hanhijärven selostus.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162854/OM_2021_8_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162854/OM_2021_8_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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- Valmisteltavalla kyläkyselyllä tähdätään tasalaatuisempaan tiedonkeruuseen kyliltä: mm. yh-

teisölliset tilat, toimintamuodot, rahoitus jne. Valmis kyläkysely esiteltäneen seuraavassa halli-
tuksen kokouksessa. 

 
54. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat 
      Leader-asiamies selostaa: 

- Leader-Parlamentin valmistelu 
- Ruokavirasto-tapaamisen valmistelu: toimintaraha-malli 

 
Esitys:  
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi Heli Wallsin ja Eliisa Vesisenahon selostukset.  
- Rakennerahastoja koskeva lausuntoluonnos lähtee eteenpäin 16.4.2021 mennessä.  
- Toimintarahasta laaditaan uusi malli. Maksatukset toteuttaneen automaattisesti ilman liitteitä ja 

raskasta raportointia.  
- Leader-parlamentissa 11.5.2021 keskustellaan aluemäärittelyistä 18.5.2021 pidettävää CAP-

strategiaryhmän kokousta varten. 
 
55. Korttelijaoston ajankohtaiset asiat 

Korttelijaoston puheenjohtaja selostaa: 
      -     paikallisen kaupunkikehittämisen tietopankki 
      -     Uudenmaan liiton UKKE-haku - ideoita tai tukitoimia? 
      -     digiloikan koulutus 

 
Esitys:  
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi Pasi Mäenpään selostukset. 
- UKKE-haku on edelleen ajankohtainen. 
- Paikallisen kehittämisen tietopankki etenee. 
- ”Uusimaalaistuminen” mahdollisena uutena käsitteenä maallemuuton ja ekologian näkökul-

mista. 
 
56. KV-jaoston ajankohtaiset asiat 

Puheenjohtaja selostaa: 
 

Esitys:  
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua. 
 
Päätös:  

      Merkittiin tiedoksi Petri Rinteen selostukset. 
- PREPAREn workshop järjestettiin viikolla 14: Petri Rinne kertoi Suomen Maaseutuparlamen-

tin toteutuksesta, josta mm. Valko-Venäjän edustajat olivat hyvin kiinnostuneita. 
- EU-komission Leader Africa -aloite etenee ja aiheesta on pidetty seminaari. 
- Itämeren kalatalous-Leaderit ovat kokoontuneet, aiheina mm. kalastuksen vahinkoeläinten tor-

junta. 
 
57. Jäsenyysasiat 
 

Esitys:  
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Käsitellään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneet jäsenyyshakemukset. 
 
Päätös: 

      Ei saapuneita jäsenyyshakemuksia. 
 
58. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen 

 
Esitys:  
Käsitellään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneet ansiomerkkihakemukset.  
 
Päätös:  

      Ei saapuneita ansiomerkkihakemuksia. 
  
59. Maaseudun valokuituverkot sekä niihin liittyvä rahoitus 

Maaseudun infraverkoston jäsenenä toiminut MTK:n kehitysjohtaja Markus Lassheikki selostaa 
valokuituverkkoasiaa sekä niihin liittyvän  rahoituksen nykytilannetta. 
  
Esitys: 
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua tulevista toimenpiteistä. 
 

      Päätös: 
      Kuultiin Markus Lassheikin esitys valokuituverkoista ja niiden tuista. Laajakaistarakentamisen  
      tukien piiriin tulevat myös vapaa-ajanasunnot. Kyläverkkohankkeiden tuki maaseuturahastosta voi  
      olla 50 - 70 % kokonaiskustannuksista. Tukea voi hakea ELY:stä tai Leader-ryhmästä, hakijana voi  
      olla kunta, yhdistys, osuuskunta, pieni tai keskisuuri yritys. Yksityinen rahoitus voi syntyä talkoo- 
      työstä. Vähimmäisnopeusvaatimus on 100/40 Mbit/s, ruuhka-aikana 70/28 Mbit/s. Vuodelle 2021  
      laajakaistatukeen on varattu 5 miljoonaa euroa valtion tukea. Elpymis- ja tukivälineeseen esitettä- 
      neen 50 miljoonaa euroa siten, että myöntöpäätöksiä voidaan tehdä vuoden 2023 loppuun saakka.  
      Maaseutuohjelman elvytysvaroja esitetty vuosille 2021 - 2022 16 miljoonaa euroa. Samalla yh- 
      teyksien vähimmäisnopeusvaatimus kasvanee valtioneuvoston asetuksessa olevasta.  

- Valokuituasia voisi olla mahdollisesti myös yksi kuntavaaliteema. 
 

60. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin 
 

  Toteutuneet: 
- Leader-jaoston aamukahvit 17.3.2021 (Walls) 
- Työtä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 18.3.2021 (Perheentupa, Nenonen) 
- Yhteisöt kasvualustana -seminaari, Päijät-Hämeen kylät ry 18.3.2021 
- Maakunnallisten kyläyhdistusten kanssa käytävät kehittämiskeskustelut (19 kpl) maalis-huhti-

kuu 2021, Teams (Rinne ja valtionaputiimi) 
- Kyläasiamiesten kyläturvallisuusverkoston keskustelutilaisuus  22.3.2021 (Rintala) 
- Me miehet -hankkeen ohjausryhmän kokous 24.3.2021 (Rinne, Anttila, Perheentupa) 
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston miniseminaari maallemuutosta 24.3.2021 (Hänninen) 
- Avoimet Kylät-koulutustilaisuus 25.3.2021 (Ketonen, Liitelä) 
- Maakunnallisten kyläasiamiesten kokoontuminen 26.3.2021 
- Miessakit ry:n valtuuston kokous 17.3.2021 (Perheentupa) 
- MMM:n ja Suomen Kylät ry:n valtionapuneuvottelu 13.4.2021 (Rinne, Perheentupa, Rokka) 

 
  Tulevat: 
- 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 
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- Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen ohjausryhmän kokous 3.5.2021 (Aunola, Rintala) 
- Kylien viestintäverkoston aamutapaaminen 4.5.2021 (Ketonen) 
- Korttelijaoston kokous 4.5.2021 (Mäenpää) 
- Kylätoiminnan valtakunnallinen koulutus- ja neuvottelupäivä 5.5.2021 (Perheentupa, Ketonen) 
- MSL:n edustajiston kevätkokous 6.5.2021 (Suomen Kylät ry:n neljä edustajaa) 
- Leader-parlamentti ja -ajankohtaispäivät 11-12.5.2021 (Walls) 
- Töitä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 20.5.2021 (Nenonen, Perheentupa) 
- Maakunnallisten kyläasiamiesten kokoontuminen 28.5.2021 
- Kylien viestintäverkoston aamutapaaminen 1.6.2021 (Ketonen) 
- Avoimet kylät -päivä 12.6.2021 (Liitelä, Ketonen) 
- Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti 1-2.10.2021, Kurikka + etäosallistuminen 

 
 
61. Ilmoitusasiat / tiedoksi 
      https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen  

- Kehittämisjohtaja taustoitti VM:n vetämän Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitali-
sointi- työryhmän työn aikataulua lyhyesti. 

 
62. Muut esille tulevat asiat 
      Suomen Kylät ry:n osallistuminen SOSTE ry:n vetoomukseen Suomen hallitukselle järjestörahoi- 
      tuksen tulevaisuuden turvaamiseksi (LIITE 10.) 

- Päätettiin osallistua vetoomukseen. 
 

63. Vuoden 2021 hallituksen kokoukset sekä kevät- ja syyskokous 
Seuraava Suomen Kylät ry:n hallituksen kokous pidetään ti 1.6.2021 klo 12.00 – 16.00.  
Syyskauden kokoukset pidetään ti 14.9.2021, to 4.11.2021 ja ti 14.12.2021 klo 12.00 – 16.00.  

      Suomen Kylät ry:n kevätkokous pidetään to 29.4.2021 klo 13.00 alkaen ja syyskokous  
      to 25.11.2021 klo 13.00 alkaen. 
 
     Esitys: 
     Menetellään sovitusti.           
 
     Päätös:  
     Menetellään sovitusti.       
 
64. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20. 
 

 
 
 
 
 
    Petri Rinne           Tuomas Perheentupa 
    puheenjohtaja                                kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri 
 

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen

