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1. JÄRJESTÖN TOIMINTA-AJATUS JA VISIO 
 
1.1 Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet 2023 
 
Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf on osallisuus- ja monipaikkaisuusjärjestö, joka vahvis-
taa kylä- ja korttelitoiminnan, monipaikkaisuuden sekä Leader-ryhmien edun tekemistä ja 
lähidemokratian puolustamista. Vaikuttamistyöllä kylätoimintaa ja paikallista kehittämistä 
ohjataan tavoitteellisempaan ja tuloksellisempaan suuntaan Paikallisen kehittämisen oh-
jelman ja vaaliohjelmien mukaisesti. 
 
Olemme kylä- ja Leader-toimintaa ja paikallista kehittämistä edistävien verkostojen yh-
teistyöjärjestö. Jäseniä ovat paikallista kehittämistä edistävät valtakunnalliset järjestöt, 
kaikki Leader-ryhmät ja maakunnalliset kyläyhdistykset, maakunnan liittoja sekä kylä- ja 
kaupunginosayhdistyksiä. Sekä suomen- että ruotsinkielinen toiminta kuuluvat yhdistyk-
sen toimialaan, mikä kattaa koko maan. Suomen Kylät ry edistää Suomen kaikkiaan noin 4 
000 kylän, 19 maakunnallisen kyläyhdistyksen ja 54 Leader-ryhmän paikallislähtöistä ke-
hittämistyötä. Yhdistys toimii valtakunnallisena yhteistyöjärjestönä kylien kehittämisessä 
sekä asukkaiden elinolojen ja hyvinvoinnin edistämisessä.  

 
Toiminnan tarkoituksena on osallisuuden, monipaikkaisuuden ja paikallisyhteisöjen elin-
voimaisuuden vahvistaminen koko Suomessa.  Puoluepoliittisesti sitoutumattomana jär-
jestö edistää ja hoitaa yhteyksiä valtakunnallisiin vaikuttajiin toimien kylien ja asukkaiden 
viestintuojana valtakunnallisessa päätöksenteossa. Suomen Kylät ry viestittää omasta 
työstään, kylien yhteiskunnallisesta asemasta ja kylä- ja Leader-toiminnasta sekä välittää 
kylille ja niiden maakunnallisille ja kuntakohtaisille kyläyhdistyksille esimerkkejä hyvistä 
toimintatavoista. Järjestö toimii yhteyksien rakentajana, tiedon välittäjänä ja viestijänä. 
 
Vuonna 2023 jatketaan uuden valtakunnallisen Paikallisen kehittämisen ohjelman 2021–
24 toteuttamista ja viedään eteenpäin kehityskeskusteluprosessia maakunnallisten ky-
läyhdistysten kanssa. Samalla toimitaan aktiivisesti kansallisissa ja EU-tason verkostoissa. 
Viestinnässä korostuu uuden rahoituskauden 2023–27 mahdollisuuksista ja painopisteistä 
kuten älykkäistä kylistä ja ilmastokestävyydestä viestiminen. Nuorten tulevaisuusjaoston 
toiminta on vakiintunut ja vuoden 2023 aikana kylänuorten osallisuus- ja nuorisotyöllistä 
tekemistä vahvistetaan hakemalla nuorisohanketta.  
 
Suomen Kylät ry toteuttaa ruotsinkielisen toimintansa Svenskfinlands Byar:in tuella, joka 
toimii Svenska lantbrukssällskapens förbund -järjestön (SLF) yhteydessä. Tätä kautta ote-
taan huomioon suomenruotsalaisten kylien ja Leader-ryhmien tarpeet. Svenskfinlands 
Byar toimii ruotsinkielisen palvelun ja koulutuksen tuottajana. 
 
Suomen Kylät ry:n järjestöllisessä kehittämisessä huomioidaan osallisuuden, avoimuuden 
ja yhdenvertaisuuden arvot. Kehityskeskusteluprosessin ja puheenjohtajatapaamisten va-
kiinnuttaminen toteutetaan. Läpileikkaavina teemoina toimintavuonna 2023 ovat kriisien 
keskellä kylätoiminnan tukeminen, kylänuorten toiminta ja maaseudun asumisen edelly-
tysten puolustaminen.  
 
Valtionavun pysyessä vuonna 2023 vähintään 1,4 miljoonan euron tasolla huomiota kiinni-
tetään kylätoiminnan tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Keskusjärjestö ja 19 maakun-
nallista kyläyhdistystä jatkavat laatutyötään ja jatkuvaa arviointiaan. Kehittämistyössä 
vahvistetaan paikallistoimijoiden kyläturvallisuuteen liittyvää valmiutta ja osaamista Palo-
suojelurahaston ja Keskitien säätiön rahoittaman valtakunnallisen Kyläturvallisuus2025 -
hankkeen käynnistyttyä vuoden 2021 alussa ja jatkuessa vuoden 2023 alkuvuoden ajan. 
Suomen Kylien hallitus on päättänyt, että turvallisuusjaosto aloittaa toimintansa vuoden 
2023 aikana.  
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2. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
2.1 Hallituksen kokoukset 
 
Suomen Kylät ry:n hallituksessa ovat vuonna 2017 uudistettujen sääntöjen mukaisesti ta-
sapuolisesti edustettuina: 
 

a) maakunnalliset rekisteröidyt kyläyhdistykset ja kylä- ja kaupunginosayhdistykset, 
b) rekisteröidyt maaseudun kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät) sekä 
c) valtakunnalliset ja maakunnalliset rekisteröidyt järjestöt sekä muut jäsenyhteisöt. 

 
Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 10 varsinaista jäsentä, joista kaksi varapuheenjoh-
tajaa. Yksi jäsen on ruotsinkielisistä jäsenyhteisöistä. Hallitus on yhdistyksen toimeenpa-
neva elin. Hallitus vastaa toiminnan ja talouden strategiasta sekä toiminnan linjauksista.  
 
Hallituksen kokouksiin osallistuvat varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä varsinaisen 
jäsenen ollessa estynyt. Lisäksi hallitus voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita mm. jaos-
toista ja henkilöstöstä. Hallituksen kokouksia on yleensä kuusi vuodessa, kolme kevät- ja 
kolme syyskaudella. Hallituksen kokoukset voidaan järjestää myös Teams-etäkokouk-
sina. 
  
Hallituksella on apunaan henkilöstön lisäksi jaostoja ja työryhmiä. Näitä ovat kyläjaosto, 
Leader-jaosto, kv-jaosto, korttelijaosto ja nuorten tulevaisuusjaosto. Osana tätä verkostoa 
toimivat myös eri kehittämishankkeiden ohjausryhmät.  
 
2.2 Yleiskokoukset 
 
Suomen Kylät ry pitää vuosittain kaksi varsinaista yleiskokousta; kevätkokouksen huhti-
kuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Kevätko-
kouksessa esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Kokous päät-
tää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille. Lisäksi kokouksessa päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraa-
valle kalenterivuodelle ja käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenteri-
vuotta varten sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja varajäsenet kah-
deksi kalenterivuodeksi. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikaudet on rajattu 
kolmeen peräkkäiseen eli kuudeksi vuodeksi. Kokous valitsee yhden tilintarkastuslaissa 
tarkoitetun auktorisoidun tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan ja heille varatilintar-
kastajan sekä varatoiminnantarkastajan. Vuosikokouksiin kutsutaan eri alojen asiantunti-
joita alustajiksi. 
 
 
3. JAOSTOT 
 
3.1 Kyläjaosto 
 
Kyläjaosto katsoo tulevaan eli se seuraa kylä- ja asukastoiminnan kenttää laajasti ja ajan 
virtauksia arvioiden. Jaosto toimii Suomen Kylät ry:n hallituksen tukena tehden aloitteita 
ja valmistellen lausuntoja sekä sille että muille tahoille. Kyläjaosto koostuu eri tasoilla toi-
mivista kylä- ja asukastoiminnan edustajista. Nykyisen kyläjaoston toimikausi on alkanut 
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maaliskuussa 2021 ja se kestää 3 vuotta. 
 
Kyläjaoston keskeisiä teemoja ja tehtäviä ovat vuonna 2023, kylätoiminnan valtionavun, 
Suomen kylien toiminnan vaikuttavuuden kehittäminen ja sen arviointi ja jäsen- ja koulu-
tuspalveluiden uudistuksen tukeminen. Paikallisen kehittämisen ohjelmatyössä kyläja-
osto toteuttaa seurantaa ja jalkautusta. Kyläjaosto tukee laatutyön seurantaa ja vapaaeh-
toistyön johtamista. 
 
3.2 Leader-jaosto 
 
Leader-jaosto tekee Leader-ryhmien yhteistä edunvalvontaa, välittää tietoa ja ideoita 
ryhmien välillä sekä johtaa ja kehittää Leader-brändiä. Jaosto valitaan aina kolmivuotis-
kaudelle siten, että kaikki 13 jäsentä edustavat kukin omaa 3–5 ryhmän aluetta joten koko 
maa on edustettuna. Jäsenet pitävät yhteyttä oman alueensa ryhmiin, ja näin tieto kulkee 
sujuvasti ryhmien ja jaoston välillä. Leader-jaosto toteuttaa kampanjoita, kerää tietoa ja 
tukee vaikuttamistyötä. Jaoston toimesta valmistellaan Leader-parlamentin ja Leader-
ajankohtaispäivien asiat. ongelmien ratkaisuesitysten ja lausuntojen laatimista. Leader-
jaosto tukee valtakunnallinen Leader-vaikuttavuusviestintää ja brändityötä. Vuoden 2023 
aikana iso painopiste on Älykkäiden Kylien uuden teeman toiminnassa.  
 
3.3 Korttelijaosto 
 
Korttelijaosto tukee asukasosallisuutta ja yhteisötoimintaa kortteleissa ja kaupungeissa.  
Korttelijaosto ajaa kansalaislähtöisen kehittämisen agendaa osaksi demokraattista yhteis-
kuntaa. Se työskentelee kansalaisyhteiskunnan vastinparina viranomaisvalmistelulle yh-
teisölähtöisen paikallisen kehittämisen levittämiseksi kylistä kortteleihin – ja toisinpäin. 
Tavoitteena on tukea monipaikkaisuutta koskevaa keskustelua ja sparrata paikallisen 
kaupunkikehittämisen tutkimustoimintaa. Etsiä ja tukea rahoituskanavia paikalliselle kau-
punkikehittämiselle, toteuttaa opintomatkoja ja tutustumiskäyntejä.  
 
3.4 Nuorten tulevaisuusjaosto 
 
Nuorisojaosto valmistelee ja antaa Suomen Kylät ry:n hallitukselle ajantasaisia ehdotuksia 
liittyen paikalliseen kehittämiseen ja tulevaisuuteen suuntautumiseen erityisesti nuorten 
näkökulmasta. Jaoston tavoitteina on kylänuorten osallisuuden ja harrastustoiminnan tu-
keminen. Nuorisojaosto toteuttaa vaikuttamistyötä verkostoissa etäopiskelun ja etätyös-
kentelyn puolesta. Jaostolla on oma Instagram-tili, jonne tuotetaan sisältöä. Suomen Ky-
lät ry:llä on aktiivisesti käytössä Facebook (Suomen Kylät ry), Instagram (@suomenkylat) 
ja Twitter (@suomenkylat). Nuorten tulevaisuus jaosto on näkyvästi esillä myös näissä ka-
navissa. Vuonna 2023 tuodaan esille kylillä ja maaseudulla asuvia ja toimivia nuoria. Kar-
toitetaan mahdollisuuksia yhteistyöhön Opetushallituksen Erasmus+ -ohjelman kanssa. 
Kirjoitetaan paikallislehtiin ja someen kannanottoja ja lausuntoja maalla-asumisesta nuor-
ten näkökulmasta. Jaosto jakaa vastuuvuoroja tasaisesti jaostolaisten kesken. Viedään 
lausunnot Suomen Kylien hallitukselle. 
 
 
3.5 Kansainvälisten asioiden jaosto 
 
Suomen Kylät ry:n kansainvälistä verkosto- ja vaikuttamistyötä tehdään Euroopan, EU-
maiden ja Pohjoismaiden välisissä verkostoissa. KV-jaosto koordinoi, viestii ja edustaa 
suomalaisten maaseutuvaikuttajien asialla. Osallistutaan EU:n tulevaisuustyöhön maa-
seutunäkökulmasta. Suomen paikalliskehittäjillä on tilaisuus ja velvollisuus kansainväli-
seen vaikuttamiseen. Suomen kokemusta, osaamista ja tieto-taitoa kysytään 
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kansainvälisillä foorumeilla. Suomi arvioidaankin mm. OECD:n maatutkintojen valossa 
maaseutupolitiikan ja paikallisen kehittämisen kärkimaaksi. Jatketaan ERASMUS-ympäris-
töluotsihankkeen toteuttamista ja KV-tapahtumien totettamista. Suomen Kylät ry on mu-
kana kahdessa älykkäisiin kyliin liittyvässä komission selvitystyössä, toinen hyvistä käy-
tännöistä, toinen politiikkaan ja ohjelmointiin liittyvää työtä. Toisen selvityshankkeen puit-
teissa voimme mahdollisesti saada rahoitusta kansalliseen ÄK-verkostoon, joka olisi osa 
eurooppalaista hubia. 
 
 
4. YHDISTYKSEN VARSINAINEN TOIMINTA 
 
4.1 Vuoden 2023 toiminnan painopisteet 
 
Kylissä ja kortteleissa tehdään vapaaehtoistyötä, jolla kehitetään paikallisyhteisöä. Yhtei-
söllisyys, yhdenvertaisuus ja ylisukupolvisuus ovat arvoja, joita Suomi tarvitsee tässä ajassa. 
Suomen maaseudussa on lumovoimaa. Maaseutu vetää taas väkeä. Kylistä löytyy Green 
Care-yrittäjiä, luomutiloja, kansallispuistoja, tuulivoimaa, kasvisproteiinia, lavatansseja, joo-
garetriittejä, ITE-taidetta, vientiteollisuutta, etätyöläisiä ja erilaisia suomalaisia.   
 
Maaseutu ruokkii suomalaiset. Hajautettu ja eheä yhteiskunta muodostuu turvallisista koti-
seuduista. Yhä useampi haaveilee takapihasta ja työhuoneesta, siis väljemmästä arjesta 
luontoa lähellä. Yhteiskunnan on purettava esteitä suomalaisten unelmien edestä. Halu-
amme olla rakentamassa kriisinkestäviä paikallisyhteisöjä.”  
 
- Kriisinkestävien kylien Suomi- eduskuntavaaliohjelma. 
 
4.1.1 Eduskuntavaalit 2023 ja vaalivaikuttaminen 
 
Suomen Kylät ry on kehittyvä, vaikuttava ja näkyvä viestijä, joka tuottaa paikalliseen kehit-
tämiseen liittyviä kampanjoita, uutiskirjeitä ja some-sisältöjä. Vuoden 2023 keväällä järjes-
tetään eduskuntavaalit, joten Suomen Kylät ry tuottaa päättäjille tietoa ja avauksia kylä- ja 
maaseutukehittämisen uusista ajatuksista. Suomen Kylät ry sitoutuu avoimuuteen ja ottaa 
käyttöön vaikuttamisrekisterin. Eduskuntavaalien ja hallitusohjelman vaikuttaminen pe-
rustuu Kriisinkestävät Kylät -eduskuntaohjelman avauksiin, joka laadittiin vuoden 2022 ai-
kana osallistavassa prosessissa. Vuoden 2023 aikana tuetaan eduskunnan kylätoiminta-
verkoston uuden kauden käynnistymistä. 
 
4.1.2 Koulutustuotteiden ja jäsenpalvelujen uudistus 
 
Suomen Kylät ry:llä on jatkuva tarve aktivoida koulutustoimintaa ja nostaa kylätoimijoiden 
ja muiden paikallistoimijoiden osaamisen tasoa, tietotaitoa sekä vahvistaa viestintää. Vuo-
den 2023 aikana Kyläkoutsi-koulutustoiminta käynnistyy ja vakiintuu osaksi Suomen Kylät 
ry:n uusia koulutuspalveluita. Suomen Kylät ry kehittää jäsenetuja ja luo selkeämmät pro-
sessit uusille jäsenille. Suomen Kylät ry pyrkii saamaan jäsenikseen paikallista kehitys-
työtä tekevät kansalaistoimijat sekä maaseudulla että kaupungeissa. 
 
4.1.3 Kylätapahtumien uudistaminen ja uudet kokeilut 
 
Vuoden 2023 aikana uudistamme ja toteutamme KyläAreena -tapahtuman elokuussa 
2023. Vuonna 2023 KyläAreena järjestetään yhdessä Varsinais-Suomen kylät ry:n ja Yk-
kösakselin kanssa to-pe 31.8.-1.9.2023 Salossa. Suomen Kylät ry:n uudistuva päätapah-
tuma kokoaa kylätoimijoita, Leader-kehittäjiä, maaseutu- ja aluevaikuttajia, 
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kansanedustajia, virkamiehiä ja sidosryhmiä keskustelemaan maallemuutosta, monipaik-
kaisuudesta ja kylätoiminnasta.  
 
Suomen Kylät ry vuosikelloa uudistetaan tapahtumien osalta. Muita vuosittaisia tapahtu-
mia ovat Avoimet Kylät -tapahtuma kesäkuussa 2023 ja Avoimet Joulukylät-tapahtuma 
joulukuussa 2023. Eduskunnan kylätoimintaverkoston kanssa tuotamme vähintään kah-
desti vuodessa järjestettävät teemaseminaarit, joissa nostetaan uusia avauksia, ideoita ja 
innovaatioita maaseudun, yhteisöjen ja talkookulttuurin kehittämiseksi. Suomen Kylät ry 
uudisti 2022 kylätoiminnan neuvottelupäivät Syksyn ja Kevään kyläpäiviksi. Järjestämme 
maakunnallisten kyläyhdistysten säännöllisiä puheenjohtajatapaamisia sekä vuosittainen 
kehityskeskusteluprosessi Suomen Kylät ry:n ja maakunnallisten kyläyhdistysten välillä. 
Kokeilemme uusina tapahtumina opintomatkojen ja innovaatioleirien järjestämistä ja to-
teutamme some- ja tubettajavaikuttajien opintomatkan maalle. Suomen Kylät ry tuottaa 
ja järjestää ajankohtaisista aiheita webinaareja ja seminaareja, joiden järjestämisessä teh-
dään yhteistyötä uusien kumppanien kanssa.  
 
4.1.4 Kylä- ja Leader-toiminnan resurssien turvaaminen  
 
Alhaalta ylöspäin -kehittämismetodia on vahvistettava. Kylätoiminnan valtionapua tulee 
vahvistaa, sillä jokainen euro kylätoimintaan laittaa liikkeelle talkootyötä 90 euron arvon 
edestä. Me tuemme kokonaisturvallisuutta, talkookulttuuria ja yhteisöjen voimasta nou-
sevaa elinvoimaa koko Suomessa. Vuoden 2023 aikana tehdään selvitys ja vaihtoehtoinen 
laskentamalli valtionavun tasajakomallille maakunnallisten kylätoimijoiden välillä. Suo-
men Kylät ry uudistaa valtionavun siirtosopimuksien käytänteet vuoden 2023 aikana. Maa-
kunnallisten kyläyhdistysten taloudentilaa tuetaan maakuntien oman varainhankinnan, 
hanketoiminnan ja osin valtionavun turvin. Valtionavun tavoitetasoksi asetetaan 2,0 mil-
joonaa euroa vuodessa, joka mahdollistaisi maakunnallisten kyläasiamiesten kokoaikai-
suuden. Maakuntien, seutukuntien ja kuntien kylätoimintaa kehitetään kyläpäivien, vies-
tintäverkoston, kyläasiamiesfoorumin, kehityskeskusteluiden, vuosikokousten, jaostoko-
kousten ja Leader-parlamenttien esitysten pohjalta. Älykkäät kylät-teema uudella EU-oh-
jelmakaudella tuo uusia rahoitusmahdollisuuksia kylätoiminnan tukemiseen. Maakunnal-
lisia kyläyhdistyksiä tuetaan ja koulutetaan hankerahoituksen hakemiseen vuoden 2023 
aikana. 
 
4.1.5 Osaajapulan hoitaminen maaseudulla  
 
Kilpailu osaavasta työvoimasta on tiukentunut Suomessa. Vuoden 2023 aikana tuetaan 
alueellisen opintolainahyvityksen kokeilun käynnistymistä ja seurataan sen vaikutuksia 
nuorten muuttoliikkeeseen, kuntabrändeihin ja nuorten maallemuuttoon. Suomen Kylät 
ry järjestää webinaareja ja keskustelutilaisuuksia osaajapulan ratkaisemiseksi. Suomen 
Kylät ry:n yhdessä MTK:n ja ProAgrian kanssa omistaman Töitä Suomesta työvoimapalve-
lut Oy:n toimintaa vahvistetaan ja laajennetaan yhtiön strategian mukaisesti. Kylätoimijoi-
den työnantajaroolia ja osuuskuntamallia pyritään vahvistamaan. Maaseudun elinvoi-
maedellytysten kehittämiseksi muiden järjestöjen kanssa jatketaan yhteistyötä esimer-
kiksi maaseudun työllisyyden ja työvoimapulan helpottamiseksi. 
 
4.1.6 Paikallinen yhteisö turvallisuustoimijana 
 
Vuoden 2023 aikana Suomen Kylät ry tukee turvallisuusteemoja kriisien keskellä. Panos-
tamme varautumisen, huoltovarmuuden ja kyläturvallisuuden teemoihin.  Suomalaisen 
yhteiskunnan resilienssi tukeutuu vahvasti kansalaisten valmiuksiin ottaa vastuuta itses-
tään ja lähimmäisistään myös häiriötilanteissa. Häiriötilanteet kohtaavat yksilön aina pai-
kallisesti ja sitoutuminen turvallisuutta ja varautumista tukevaan toimintaan tapahtuu 
myös paikallistasolla. Kylien vahvuuksia häiriötilanteissa ovat mm. paikallistuntemus, 
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naapuriapu ja yhteisöllisyys, kokemukset omatoimisesta selviytymisestä ja varautumi-
sesta erilaisiin häiriötilanteisiin (tulipalot, sähkökatkokset, vesi, lumi, myrskyvauriot…) sekä 
olemassa olevat paikalliset kylien yhdistysten verkostot.  
 
Vuoden 2023 aikana kyläturvallisuuteen liittyvien hankkeiden tulosten hyödyntämistä le-
vitetään. Vaikutamme sen puolesta, että kylät ja korttelit tunnistetaan turvallisuustoimi-
jana. Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat perustarpeita ja siten myös paikallisten yh-
teisöjen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edellytyksiä. Suomen Kylät tunnistaa turvalli-
suuden ja turvallisuuden tunteen läpileikkaavana teemana, jolla on vaikutusta kaikkeen 
toimintaan kylätoiminnan verkostossa. Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen yhteydessä tun-
nistettujen tarpeiden ja tehtävien pitkäjänteistä toimeenpanoa tuetaan ja niistä toteute-
taan viestintää. 
 
 
4.2 Vaikutamme verkostoissa 
 
Kylätoimintaa ja paikallista kehittämistä ohjataan tavoitteellisempaan ja tuloksellisem-
paan suuntaan mm. uuden valtakunnallisen Paikallisen kehittämisen ohjelman 2021–2024 
strategisten linjausten mukaisesti. Suomen Kylät ry vahvistaa kylätoiminnan sekä Leader-
ryhmien eduntekemistä ja lähidemokratiaa. Tavoitteena on paikalliselle kehittämiselle 
myönteisemmän yhteiskunnallisen ilmapiirin aikaansaaminen. 
 
Suomen Kylät ry on yhdessä muiden maaseutujärjestöjen kanssa valmistellut ja suunni-
tellut R8000-työnimellä kulkenutta verkostoa, jonka toiminta käynnistyy vuoden 2023 ai-
kana. Tavoitteena on tiivistää maaseutujärjestöjen yhteistyötä. Järjestöfoorumi toimisi ver-
kostona, jolle ei perusteta uutta yhdistystä. 
 
Suomen Kylät ry osallistuu seitsemännen Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–
2027, valtioneuvoston eduskunnalle antaman maaseutupoliittisen selonteon ja maaseu-
tupoliittisen toimenpideohjelman kehittämisehdotusten toteuttamiseen. Yhteiskunnalli-
sessa vaikuttamisessa yhteistyötä viranomaisten ja yhteistyöjärjestöjen kanssa tiivistetään 
edelleen ja jäsenjärjestöjen yhteistyömahdollisuuksia hyödynnetään nykyistä paremmin 
kylien ja kaupunginosien elinvoimaisuuden perusedellytysten turvaamiseksi.  
 
Lapset, nuoret ja perheet ovat vuonna 2023 vahvasti järjestömme kohderyhmää. Osallis-
tumme kouluverkkokeskusteluun ja tuemme lasten ja nuorten osallisuutta. Maaseudun 
lasten ja nuorten hyvinvointi sekä lapsiperheiden turvaverkko ja elämänlaatu ovat keskei-
siä vaikuttamisen paikkoja, joissa etsitään myös uusia yhteistyökumppaneita.  
 
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukena toimii osaltaan vuonna 2017 perustettu eduskun-
nan kylätoimintaverkosto, jonka jäseninä on 29 kansanedustajaa seitsemästä eduskunta-
ryhmästä. Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja toimii verkoston sihteerinä ja valmistelee 
verkoston kokousten esityslistan. Suomen Kylät ry on yhteydessä myös eduskunnan tär-
keimpiin valiokuntiin ja informoi keskeisiä ministereitä ja kansanedustajia kylien kehittämi-
sen, monipaikkaisuuden ja Leader-toiminnan ajankohtaisista asioista. 
 
Suomen Kylät ry tukee Maaseutupolitiikan neuvostoa (MANE) sen pyrkimyksissä vahvis-
taa maaseutupolitiikkaa. Lisäksi Suomen Kylät ry:n osallistuu aiempaa tiiviimmin sisäisen 
turvallisuuden kansallisten verkostojen työhön mm. sisäministeriön koolle kutsumissa eli-
missä. Suomen Kylät ry osallistuu vuonna 2023 myös Turvallisuuskomitean järjestöyhteis-
työryhmän työhön. 

Järjestön toimintamuotojen moninaistumisen myötä Suomen Kylät ry on hakeutunut yh-
teisöjäseneksi SOSTE ry:hyn ja Kansalaisareenaan, jotka ovat valtakunnallisesti 
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merkittäviä järjestöjen yhteistyöelimiä. Vuoden 2022 Suomen Kylät ry liittyi Suomen Nuo-
riso-alan yhteistyöjärjestö Allianssin jäseneksi.  
 
Maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutuksen ja paikallisen kehittämisen voimistamiseksi 
edistetään kaupunginosa- ja muiden keskeisten yhdistysten liittymistä jäseniksi maakun-
nallisiin kyläyhdistyksiin. Yhteistyö järjestöjen kesken edistää paikallisen kehittämisen laa-
jentamista koko maan kattavaksi.  
 
Turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta kehittävässä toiminnassa Suomen Kylät osallis-
tuu Turvallisuuskomitean järjestöverkoston toimintaan. Suomen Kylät on myös mukana 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) verkostossa ja osallistuu toiminnan kehittämi-
seen keskustoimikunnan jäsenenä.  

Suomen Kylät ry tukee maakunnallisia kyläyhdistyksiä niiden verkoston rakentamisessa 
tavoitteena toimintapohjan laajentaminen ja rakenteen monipuolistaminen. Maakunnalli-
sen ja paikallisen toiminnan vahvistaminen ja tieto-taidon lisääminen on jatkuvasti tar-
peellista. Paikallisen kehittämisen verkoston voimistamiseksi myötävaikutetaan kylätoimi-
kuntien muuttumiseen kyläyhdistyksiksi, edistetään kuntakohtaisten kyläyhdistysten pe-
rustamista sekä kannustetaan kyläsuunnitelmien laatimista.  
 
 
4.3 Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma vuosille 
2021–2024 
 
Suomen Kylät ry:n syyskokous hyväksyi 26.11.2020 Paikallisen kehittämisen suunnitelman 
2021–2025. Suunnitelmassa on 25 tavoitetta, joista osa on jo toteutettu ensimmäisen kah-
den vuoden aikana. Paikallisen kehittämisen ohjelman tilannekuvaa käytiin läpi vuoden 
2022 aikana sekä maakunnallisten kyläyhdistysten että Suomen kylien henkilöstön 
kanssa. Kaikki jaostot käsittelivät paikallisen kehittämisen strategian väliarviota. Suomen 
Kylien hallitus hyväksyi paikallisen kehittämisen suunnitelman väliarvion ja päätti käynnis-
tää päivitystyön kokouksessaan lokakuussa 2022 ja suunnitelma päivitetään syyskokouk-
sessa 2023. 
 
 
4.4 Viestintä 
 
4.4.1 Ulkoinen viestintä  
 
Suomen Kylät ry:n ulkoista viestintää toteutetaan sähköisesti, sillä se on kustannusteho-
kasta, ympäristöystävällistä ja tavoittaa hyvin kohderyhmän. Viestinnän tavoitteena on 
tuottaa kiinnostavaa sisältöä, joka puhuttelee paikallistoimijoita ja maaseudun asukkaita. 
Viestinnän tehtävänä on lisätä järjestön tunnettuutta valtakunnallisesti ja olla kokoaan 
isompi järjestö laadukkaan ja aktiivisen viestinnän kautta.  
 
Perinteinen medianäkyvyys tehdään kiinnostavien mediatiedotteiden kautta ilman mai-
nosrahaa. Viestintää tehdään useissa sosiaalisen median kanavissa ja tavoitteena on ta-
voittaa yhä useampia kohderyhmiä eri kanavien kautta. Tärkeimpiä kanavia ovat suomen-
kylat.fi-verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat Facebookissa, Instagramissa, Twitte-
rissä, Linkedinissä, Soundcloudissa, Tiktokissa ja Youtubessa. Järjestöllä on oma Kylässä-
podcast, jota kehitetään vuonna 2023. Järjestön kanavien lisäksi käytössä on leader-
suomi.fi -sivusto ja Leader – Paikallisesti kehittäen -Facebook-sivu Leader-viestintään 
sekä Avoimet kylät -tapahtuman kanavat www.avoimetkylat.fi, Avoimet kylät -Facebook-
sivu ja Avoimet kylät -Instagram-tili. Vuonna 2021 lanseeratun www.maalleasumaan.fi -

http://www.avoimetkylat.fi/
http://www.maalleasumaan.fi/
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sivuston tavoitteena on auttaa maallemuuttajia löytämään lisätietoa maallemuutosta 
sekä tarjota tietoa maalla asuville. 
 
Monipuolisissa viestinnän kanavissa viestitään järjestön toiminnasta, nostetaan esimerk-
kejä paikalliskehittämisestä ympäri Suomea ja pyritään saamaan ihmisiä mukaan osallis-
tumaan paikalliskehittämiseen. Suomen Kylät ry:llä on oma kuukausittain ilmestyvä uutis-
kirje, joka kokoaa yhteen ajankohtaisia asioita Suomen Kylät ry:stä, maakunnallisilta ky-
läyhdistyksiltä ja Leader-ryhmiltä. Uutiskirjeen tavoitteena on pitää toimijat ajan tasalla 
järjestön ja sidosryhmien ajankohtaisista asioista. Järjestön viestinnässä hyödynnetään 
myös yhteistyökumppaneiden viestintäkanavia. Suomen Kylät ry:n mediaviestintää toteu-
tetaan keskitetysti tiedotepalvelun sekä media- ja some-seurannan kautta. Valtakunnal-
listen mediatiedotteiden lisäksi toteutetaan satunnaista paikallista tiedottamista alueelli-
sille uutistoimituksille esimerkiksi Vuoden Kylä -kilpailun yhteydessä. Järjestön organisoi-
missa tapahtumissa käytetään hyödyksi myös mainoksia painetussa mediassa sekä valta-
kunnallisesti kaupallisilla radiokanavilla. Järjestön viestinnän lisäksi Suomen Kylät ry:llä on 
roolinsa valtakunnallisessa Leader-viestinnässä, joka toteutuu em. viestinnän kanavissa.  
 
 
4.4.2 Sisäinen viestintä  
 
Suomen Kylät ry tukee paikallista viestintä- ja vaikuttamistyötä. Järjestö tarjoaa jäsenis-
tölle paikkariippumattomasti koulutuksia viestintään ja paikalliskehittämisen näkyvyyden 
kasvattamiseen. Suomen Kylien sisäinen viestintä toteutetaan pääsääntöisesti Teams-
alustan kautta tehtävillä säännöllisillä kokouksilla ja koulutuksilla. Kuukausittain järjeste-
tään viestintäverkoston aamukahvit, joka on tarkoitettu kaikille paikalliskehittäjille. Viestin-
täverkoston aamukahvit on lanseerattu vuonna 2021 ja se on todettu tehokkaaksi keinoksi 
saattaa eteenpäin viestiä valtakunnallisesti. Viestintäpäällikkö toimii viestintäkatsauksen 
vetäjänä ja organisoijana. Sisäisessä viestinnässä käytetään em. kanavien lisäksi suljettuja 
Facebook-ryhmiä, Whatsapp-ryhmiä ja sähköpostilistoja. 
 
 
4.5 Koulutus- ja jäsenpalvelujen uudistaminen  
 
Suomen Kylät ry on tarjonnut jäsenkunnalleen neuvontaa, koulutusta ja tiedonvälitystä 
kylätoiminnasta, Leader-työstä ja paikallistoiminnasta sekä esimerkkejä hyvistä toiminta-
tavoista. Vuoden 2023 aikana uudistetaan koulutustuotteet ja jäsenpalvelut. Suomen Ky-
lät ry:llä on jatkuva tarve aktivoida koulutustoimintaa ja nostaa kylätoimijoiden ja muiden 
paikallistoimijoiden osaamisen tasoa, tietotaitoa sekä vahvistaa viestintää. Vuoden 2023 
aikana Kyläkoutsi-koulutustoiminta käynnistyy ja vakiintuu osaksi Suomen Kylät ry:n uusia 
koulutuspalveluita.  
 
Paikallistoimijoiden käytössä on juridinen puhelinpalvelu, jonka kautta jäsenyhdistykset 
saavat maksutonta puhelinneuvontaa mm. työnantaja-, verotus- ja sopimusoikeudelli-
sissa kysymyksissä. Palvelu on käyttäjille maksutonta (1 tunti/oikeustapaus) ja se on to-
teutettu ostopalveluna turkulaisen Lakiasiaintoimisto Siron kanssa. Lisäksi Suomen Kylät 
ry:n talouspäällikkö on opastanut maakunnallisia kyläyhdistyksiä taloushallinnossa kuten 
valtioavun käyttösuunnitelmiin ja -selvityksiin sekä tilinpäätöksiin liittyvissä asioissa. Eri 
hankkeiden projektityöntekijät ovat tarjonneet oman alansa neuvontaa eri toimijatahoille. 
 
Suomen Kylät ry on hakemuksesta myöntänyt omasta pääomastaan likviditeettilainoja 
maakunnallisille kyläyhdistyksille hankkeiden väliaikaisrahoituksen tueksi hallituksen 
päätöksellä. Lainamäärä on ollut enintään 10 000 euroa/hakija ja laina-aika on yksi vuosi.  
Suomen Kylät ry:llä on portaittainen ansiomerkkijärjestelmä ansioituneiden paikallistoimi-
joiden palkitsemiseksi, joka uudistetaan. Vuoden 2023 aikana otetaan käyttöön 
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uudistuneet tunnustukset ja ansiomerkkien saamisen ehdot.  
 
 
4.6 Maallemuuttotoiminta 
  
Suomen Kylät päätti vuonna 2022 jatkaa edellisen vuoden hyvien kokemuksien perus-
teella panostusta maallemuuton edistämiseen. Eduskunnan myöntämästä valtionavun 
lisämäärärahasta osa osoitettiin maallemuuton asiantuntijan tehtävään, jossa Johanna Nii-
livuo on toiminut vuoden 2021 helmikuusta lähtien (2021 maallemuuttoasiamiehen nimik-
keellä). 
 
Vuonna 2023 jatketaan monitasoista työtä maallemuuton edistämiseksi kylien, kuntien ja 
maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa sekä tehdään yhteistyötä muiden maallemuut-
toa edistävien toimijoiden sekä maallemuuttohankkeiden kanssa. Vuonna 2021 avatun 
Maalleasumaan.fi -sivuston kehitystyötä jatketaan ja Suomen Kylien verkkosivustouudis-
tuksen myötä sivuille saadaan uusi, raikkaampi ja kohderyhmää paremmin palveleva 
ilme. Sivustosta kehitetään entistä näkyvämpi ja tunnetumpi kohtauspaikka maallemuu-
tosta haaveilevien ja maaseutuasumista tarjoavien kylien välille. 
 
Suomen Kylien maallemuuttotoiminta on saanut hyvin näkyvyyttä eri medioissa ja tähän 
teemaan keskittyneelle asiantuntijuudelle näyttää selkeästi olevan tilausta myös jatkossa 
niin median suunnalta tulevien kommentti- ja haastattelupyyntöjen kuin kylien, yhdistys-
ten että kuntien sparraustoiveiden perusteella. Vuonna 2023 Suomen Kylät tulee vahvis-
tamaan rooliaan maallemuuton ja maaseudun elinvoimatyön asiantuntijaorganisaationa. 
Järjestö jatkaa eri toimijoiden tukemista heidän maallemuuttotyössään ja järjestää vuo-
den 2022 tapaan (esim. Ylpeydellä kylästä -webinaarisarja) teemaa tukevia kampanjoita ja 
webinaareja. Näiden lisäksi yhdessä järjestön viestintätiimin kanssa tuetaan kylien ja maa-
kunnallisten toimijoiden maallemuuttotoimintaa esimerkiksi valmiilla sosiaalisen median 
materiaaleilla, kirjoituksilla ja podcasteilla. 
 
 
4.7 Avoimet Kylät  
 
Vuodesta 2015 valtakunnallisesti järjestetty Avoimet Kylät -päivä järjestetään jälleen ke-
säkuun toisena lauantaina eli 10.6.2023. Kylien monipuolisten tapahtumien järjestelyistä ja 
ohjelmista vastaavat kylien aktiiviset ihmiset, yhdistykset, yritykset ja toimijat. Päivän jär-
jestämisestä, tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaavat maakunnalliset kyläyhdistykset 
sekä joillakin alueilla Leader-ryhmät yhdessä Suomen Kylät ry:n kanssa.  
 
Vuonna 2020 korona-rajoituksista johtuen tapahtuma järjestettiin kokonaan verkossa ja 
vuonna 2021 hybridimallilla maallemuuton ja kylien ulkoilu- ja retkeilykohteiden paino-
tuksella. Vuonna 2022 palattiin perinteisiin tapahtumiin, mutta pidettiin myös verkkota-
pahtumat mukana, ja tavoitteena on jatkaa samalla linjalla myös 2023.  
 
Tapahtuman yleisistä linjauksista ja mahdollisista teemoista keskustellaan eri foorumeilla 
ja mm. kyläjaostossa. Suomen Kylät ry:n ja maakuntien Avoimet Kylät -yhteyshenkilöiden 
välillä käydään keskustelua, välitetään informaatiota ja vaihdetaan kokemuksia ja ideoita. 
Yhteistyötä tehdään Avoimet Kylät -teemaan sopivien tapahtumien ja toimijoiden kanssa. 
Avoimet Kylät -päivässä on vuosittain mukana yli 600–650 tapahtumaa. Vuoden 2023 ta-
voitteena on kasvattaa maltillisesti tapahtumien määrää.  Vuoden 2022 joulukuussa ko-
keillaan ensimmäistä kertaa Avoimet Joulukylät-tapahtuman järjestämistä. Avoimet Jou-
lukylät-konseptia jatketaan vuoden 2023 toimintavuonna.  
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Suomen Kylät vastaa tapahtuman valtakunnallisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista 
sekä tuottaa tapahtumaa tukevaa yhteistä materiaalia. Suomen Kylät tuottaa myös kartta-
sovelluksen, johon kukin tapahtuma on merkittynä. Kartta ja muut Avoimet Kylät -päivän 
materiaalit kootaan Suomen Kylät ry:n www-sivuille. Tapahtuman Facebook-sivut ovat 
www.facebook.com AvoimetKylatOppnaByar/. 
 
 
4.8 Lokaali 2023  
 
Vuonna 2023 Lokaali-juhlaseminaari järjestetään yhdessä Varsinais-Suomen kylät ry:n ja 
Ykkösakseli ry:n kanssa Salossa.  Syksyn 2022 aikana tapahtumakonseptia uudistetaan 
niin sisällön, ajankohdan kuin nimenkin osalta. Lokaali-tapahtumassa palkitaan Vuoden 
Kylä 2023 ja kunniamaininnan saavat kylät sekä palkitaan ansioituneita henkilöitä. Vuoden 
2022 aikana käynnistettiin myös palkintokategorioiden uudistaminen, jotka toimeenpan-
naan vuoden 2023 aikana. 
 
 
4.9 Kansainvälinen yhteistyö  
 
Suomen Kylät ry:n kansainvälistä verkosto- ja vaikuttamistyötä tehdään Euroopan, EU-
maiden ja Pohjoismaiden välisissä verkostoissa. KV-jaosto koordinoi, viestii ja edustaa 
suomalaisten maaseutuvaikuttajien asialla. Vuoden 2023 tavoitteita on lisätä viestintää ja 
vaikuttamistyötä Euroopan tasolla. Suomen Kylät ry on jäsenenä useissa eurooppalaisissa 
maaseudun yhteistyöjärjestöissä kuten ERCAssa (European Rural Community Alliance), 
ELARDissa (European LEADER Association for Rural Development), ECOLISEssä (European 
network for community-led initiatives on climate change and sustainability), Euroopan 
älykkäiden kylien verkostossa, HNSLssa (Hela Norden ska Leva) ja PREPAREssa (Part-
nership for Rural Europe). Suomen Kylät ry auttaa voimavarojensa puitteissa jäsenistöään 
ja verkostojaan uusien kansainvälisten yhteyksien löytämisessä sekä toteuttaa tavoitteel-
lista eduntekemistä kansainvälisillä areenoilla. 

Vuonna 2014 perustettu ERCA - European Rural Community Alliance (sekä sen edeltäjät 
ERCA 2004 ja ERA European Rural Alliance 2009) on Euroopan kylätoimintajärjestöjen ja 
laajan maaseutupolitiikan yhteistyöjärjestö, joka toimii kylien asukkaiden äänenä Euroo-
passa.  PREPARE on kansallisten maaseudun kehittämisorganisaatioiden asiantuntijaver-
kosto. PREPARE rekisteröityi yhdistykseksi vuonna 2016 ja sen kotipaikaksi tuli Belgia. Sen 
tavoitteena on synnyttää uusia kansalaisverkostoja EU-jäsenyyttä tavoittelevissa maissa. 
PREPARE jatkaa vuonna 2023 työtä Mustanmeren maissa ja hakee rahoitusta tätä tarkoi-
tusta varten eri tahoilta. PREPARElla on nyt 20 jäsentä.  
 
ERCAlla ja PREPARElla on edustajia EU:n neuvoa-antavissa elimissä Eurooppalainen 
Maaseutuparlamentti (ERP - European Rural Parliament) on toteutettu ERCAn, ELARDin ja 
PREPAREn yhteistyönä. Eurooppalaisen Maaseutuparlamentin päätavoitteena on antaa 
asukkaille ääni valtioiden ja EU:n suuntaan. Ensimmäinen maaseutuparlamentti pidettiin 
vuonna 2013 ja sitä seuraavat vuosina 2015, 2017 ja 2019. Vuoden 2021 tapahtuma Puolan 
Kielcessä siirtyi syksylle 2022 koronapandemian takia.  

ELARDin tavoitteena on vahvistaa Leader-toimintatapaa Euroopassa. Suomen Kylät ry:n 
jäsenyyden kautta Suomen 55 (Ahvenanmaa mukana) Leader-ryhmää ovat ELARDin jä-
seniä. Suomen Kylät ry on järjestön toiminnassa tiiviisti mukana ja kehittää ELARDia suo-
malaisia Leader-ryhmiä paremmin palvelevaksi sekä Leader-työn eurooppalaiseksi 
eduntekijäksi. ELARDin tavoitteena on Leader-toimintaan saatavan budjettiosuuden ko-
rottaminen, byrokratian vähentäminen ja eri rahastojen parempi yhteiskäyttö maaseudun 
kehittämiseksi. Suomen edustajana ELARDin yleiskokouksessa ja hallituksessa 
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toimii Marjo Tolvanen Sepra ry:stä. ELARD on aktiivisesti panostanut EU:n maaseudun tu-
levaisuusvisiotyöhön ja monirahastoiseen maaseudun kehittämistyöhön. 

HNSL-järjestössä keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Suomen Kylät ry:n pohjoismaiset 
sisarjärjestöt kuten Hela Sverige ska leva (HSSL) sekä Tanskasta Landdistrikternas Fael-
lesråd. Myös Islanti, Färsaaret ja Ahvenanmaa on edustettuina. Vuoden 2023 aikana jär-
jestetään Hela Norden Ska Levan kokous Suomessa.  

 
4.10 Leader-työn kehityspalvelu 
 
Vuoden 2023 alussa Leader-ryhmät aloittavat uusien kehittämisstrategioidensa toteutta-
misen. Uudella CAP-kaudella Leader-ryhmien käyttöön tulee uusia tukimuotoja perin-
teisten rinnalle, ja toimintarahan toteutustapa uudistuu kokonaan. Tukivälineiden toi-
meenpanossa on aiempien ohjelmakausien vaihteissa ollut aina haasteensa, joten alku-
vuoden 2023 tärkein tukiprosessi Leader-ryhmille tuleekin olemaan ohjelmakauden on-
nistuneen ja täysimääräisen käynnistymisen seuranta, haasteiden tunnistaminen ja ratkai-
sujen esittäminen hallinnon suuntaan. Leader-jaostolla on myös valmius tarvittaessa esit-
tää Seurantakomitealle ohjelmamuutoksia tukivälineiden osalta, eritoten yritysten inves-
tointituissa, mikäli tuenhakijoita jää väliinputoajiksi alueilla. ELY-Leader -yhteistyön suju-
vuutta seurataan kaikilla alueilla, ja tarvittaessa jatketaan alueellisten haasteiden ratko-
mista osana valtakunnallista laatutyöprosessia. 
 
Keskeisimmät toimet ovat seuraavat: 
 

1. Ajankohtainen edunvalvonta 
- aktiivista ongelmien ja haasteiden kerääminen kentältä, vieminen eri työ-

ryhmiin, Leader-parlamenttiin ja Leader-Ajankohtaispäiville, ongelmien rat-
kaisuesitysten ja lausuntojen laatiminen 
 

2. Laatutyö 
- tiivis vuorovaikutus Maaseutuverkostopalveluiden kanssa, mm. Leader-

ryhmien henkilöstön ja hallituksen koulutustarpeet ja koulutuspäivien 
suunnittelu 

- oman laatutyöprosessin jatkaminen, palautekyselyt ja toimintaohjeen päivi-
tys  

- Yhteistyössä Työtehoseuran kanssa suunniteltu, Leader-ryhmille räätälöity 
työhyvinvoinnin edistämisen tukiprosessi, toteutus 2023 aikana 

 
3. Leader-brändityö 

- Leader-brändin ohjausryhmän vetovastuu, Leader-työnyrkille esityksiä ja 
linjauksia 

- Uudistetun Leader-ilmeen käyttöönotto kaikissa ryhmissä, tukiprosessi ja 
tiedonvälitys 

 
4. Jaostojen sekä järjestöyhteistyön syventäminen 

- Älykäs kylä-tukiprosessit maakunnallisille kylille ja Leader-ryhmille Suo-
men Kylien tiimin kanssa 

 
5. Kansainvälinen eduntekeminen ja yhteistyöverkostot 

- ELARD, LEADER/CLLD-alakomitea 
 

6. Viestintä 
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- Leader-jaoston aamukahvit eri teemoista koko Leader-kentälle pääsään-
töisesti kerran kuussa, Leader-parlamentin ja toiminnanjohtajatapaamisten 
järjestäminen kahdesti vuodessa. 

- CAP-alueviestintäuudistuksen käyntiinlähtö; Leader-viestinnän resurssista 
ja näkyvyydestä huolehtiminen  

 
Vuoden 2023 lopussa päättyy Suomen Kylien ja Leader-ryhmien välinen Leader-asia-
miespalvelun kolmivuotinen sopimuskausi. Alkuvuoden aikana toteutetaan palauteky-
sely, jonka tulokset tuodaan kevään Leader-Parlamentin keskusteluun. Kokouksessa 
päätetään palvelun jatkosta ja esiin nousevista päivitystarpeista. 
 
 
5. HANKETOIMINTA 
 
5.1 Kyläturvallisuus 2025 
 
Suomen Kylät ry käynnisti vuoden 2021 alussa valtakunnallisen kaksivuotisen Kyläturvalli-
suus2025 -hankkeen, jolle projektirahoituksen ovat myöntäneet sisäministeriön yhtey-
dessä toimiva Palosuojelurahasto (PSR) 69 %:n osuudella ja Keskitien säätiö 31 %:n osuu-
della. Hankerahoitus on yhteensä runsaat 230.000 euroa. Hanke tähtää kylien turvalli-
suusosaamisen lisäämiseen mm. koulutuksella ja viestinnällä sekä paikallisten valmius-
keskusten kokeilemiseen kylätalojen muun palvelutoiminnan yhteydessä. Ensisijainen 
kohderyhmä on Suomen Kylät ry:n maakunnallisten sekä paikallisten kyläyhdistysten ja 
paikallisyhteisöjen verkosto. 
 
Hankkeessa kehitetään paikallisyhteisöjen ja kansalaisten turvallisuusosaamista ja resurs-
seja siten, että ne voidaan kytkeä tehokkaammin osaksi alueellista ja paikallista turvalli-
suustyötä ja yhteistyöverkostoja. Toiminta tuottaa ennakoitavaa suorituskykyä sekä pa-
rantaa paikallisyhteisöjen ja laajemmin yhteiskunnan häiriönsieto- ja palautumiskykyä eri-
laisista häiriö- ja poikkeustilanteista.  
 
Hankkeen toisen toimintavuoden (2022) painopisteiksi tunnistettiin seuraavat pääteemat: 
 

- Kyläturvallisuuden koulutusmateriaalin ja kouluttajaverkoston jatkokehitys 
- Kylien turvallisuustyötä tukevan työkalupakin ja viestinnän alustojen kokoaminen 
- Koko verkoston osaamisen tunnistaminen ja käyttöönotto 
- Kyläsuunnitelmat ja kylien turvallisuussuunnitelmat selkeämmin osaksi kuntien 

(valmius)suunnittelua 
- Kyläturvallisuuteen liittyvän systemaattisen tutkimustyön ja tiedolla johtamiseen 

tarvittavan tiedon tuottamisen käynnistäminen 
- Turvallisuus liitetään luontevaksi osaksi alueellista ja paikallista hyvinvointiohjel-

maa 
- Kehitetään kylätalojen roolia paikallisina valmiuskeskuksina 

 
Hankkeen päättyessä 31.3.2023 tulokset luovutetaan Suomen Kylien turvallisuusjaostolle 
jatkotoimien tueksi. Hankkeen aikana rakennetaan ja testataan myös malleja paikallisille 
valmiuskeskuksille (PAVAK) asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta lisäävänä 
toimintona arjessa ja häiriötilanteissa sekä paikallishallinnoin varautumista vahvistavana 
resurssina. Vuoden 2023 alkuvuodesta Kyläturvallisuus-hankkeen tuloksia jalkautetaan ja 
viestitään. 
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5.2 Vetovoimainen ja vastaanottava kylä 
 
VeVa-hankkeen keskeisenä tavoitteena on auttaa paikallisyhteisöjä tunnistamaan ja ha-
vaitsemaan paremmin yhteiskunnallisen roolinsa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoavina 
ja vahvistavina toimijoina sekä oman ympäristönsä elinvoimaisuutta edistävinä yhteisöinä. 
Hanke tarjoaa osallisuusvalmennusta ja paikallisia kehittämistyöpajoja kyläyhteisöjen toi-
minnan brändäämiseksi sekä vastaanottavuuden ja osallisuuden lisäämiseksi.  
 
Osallisuusvalmennukset ovat koulutuksellisia tilaisuuksia, joissa tarjotaan osallistujille vä-
lineitä ymmärtää oman yhteisönsä rooli paikallisen identiteetin, yhteisöllisyyden ja osalli-
suuden näkökulmasta. Osallisuusvalmennukset ovat toiminnallisia; painopiste on teorian 
sijaan oman yhteisön tilanteen havaitsemisessa, erilaisten osallistujaryhmien tarpeiden 
ymmärtämisessä ja toiminnan tavoitteellisemmassa kehittämisessä ja tarkastelussa.  
   
Paikallisissa kehittämistyöpajoissa kyläyhteisöt tunnistavat ja nimeävät kehittämistarpei-
taan ja haasteitaan sekä ideoivat luovan ja määrätietoisen prosessin avulla uusia ratkai-
suja näihin haasteisiin vastaamiseksi. Työpajat ovat hyväksi havaitun kumppanuuspöytä-
mallin kaltaisia työskentelyn ja keskustelun alustoja, joissa asioiden jakaminen ja ideointi 
viedään ammattilaisten avustamina (fasilitoimina) ratkaisuiksi asti. Työpajojen tuloksina 
syntyy toimintamalleja, jotka vastaavat yhteisön itse määrittelemään haasteeseen. Ylei-
simmät haasteet liittyvät usein uusien aktiivien rekrytointiin, vastaanottavuuden lisäämi-
seen ja oman toiminnan brändäämiseen. Haasteiden tunnistaminen kyläyhteisötasolla 
auttaa löytämään ratkaisuja kuhunkin haasteeseen. Kehittämiseen osallistuvat sekä yhtei-
sön paikallistoimijat että sidosryhmät (mm. paikalliset yrittäjät), joiden nähdään olevan uu-
den toimintamallin syntymisessä avainasemassa. 
   
Hankkeen toteuttamisaika on helmikuun loppuun 2023. Tammikuun lopussa 2023 hank-
keessa järjestetään loppuseminaarit molemmilla hankkeen toteutusalueilla Etelä-Pohjan-
maalla Leader Aisaparin alueella ja Satakunnassa Leader Karhuseudun alueella. Loppu-
seminaarissa esitellään hankkeen aikaansaannoksia. Nämä hankkeen aikana luodut toi-
mintatavat ja mallit osallisuuden sekä yhteisöllisyyden lisäämiseksi paikallisyhteisöissä 
kootaan loppujulkaisuun, joka esitellään seminaareissa.  
 
 
5.3 Uudet hankkeet 
 
Vaihtumassa olevan CAP-suunnitelmakauden tarjoamia hankerahoituksia hyödynnetään 
mahdollisuuksien mukaan. Suomen Kylät ry:n hankesalkku pyritään pitämään jatkossakin 
yhtä vahvana kuin tähän asti, jotta keskusjärjestön henkilöstö ja rahoitus pysyy vakaana. 
Eteen saattaa tulla nopealla aikataululla rahoitusmahdollisuuksia myös sellaisilta tahoilta, 
jotka eivät ole etukäteen ennakoitavissa, mikä edellyttää keskusjärjestöltä nopeaa rea-
gointikykyä ja hyvää hankkeiden suunnittelun ja kirjoittamisen osaamista. 
 
Suomen Kylät ry:n käynnistämät ja hallinnoimat hankkeet toteutetaan hyvässä yhteis-
työssä maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa. Kehittämishankkeet ovat osa kylätoimin-
nan tuotekehitystyötä sekä ajankohtaisiin tarpeisiin vastaavaa yhteiskuntavastuullisuutta.  
  
Suomen Kylät ry on haluttu hankekumppani ja kokenut verkostomaisten hankkeiden to-
teuttaja. Vuonna 2023 etsimme uusia hankerahoitusmahdollisuuksia, jolla voidaan tukea 
osallisuuden, yhteisöllisyyden ja monipaikkaisuuden kehittymistä Suomessa.  
 
Ajankohtaisia teemoja vuodelle 2023 voivat olla esimerkiksi kylämatkailu, kulttuuritoi-
minta, kestävyysmurros, tutkimushankkeet, kulttuuri- ja osallisuushankkeet ilmaston-
muutoksen hillintä ja hiilipäästöjen vähentäminen kylissä, varautuminen ja 



 
  Toimintasuunnitelma 2023 
 
 
  

15 
 

kyläturvallisuus, monipaikkaisuus ja maallemuutto sekä kylien monipalvelukeskukset 
tunnistettaan merkittäväksi hanketeemoiksi.  
  
  
6. SVENSKSPRÅKIG VERKSAMHET - RUOTSINKIELINEN TOIMINTA 
 
Svenskfinlands Byar har det lokala samhället som grundtanke och Svenskfinland som ar-
betsfält. Svenskfinlands Byar bör bevaka och stärka finlandssvenska intressen för lokal 
utveckling, såväl på landet som i staden. Det nationella, nordiska och europeiska samar-
betet utgör en viktig referensram för arbetet inom Svenskfinlands Byar. Även Åland in-
bjuds speciellt till samverkan med Svenskfinlands Byar. 

Statsbidraget från Finlands Byar rf är främst till för att sköta om den svenskspråkiga de-
len inom Finlands Byar. Svenskfinlands Byar ingår därför i Finlands Byars arbetsteam, 
byautskott, internationella utskott och på sikt stadsdelsutskottet. Även översättningar åt 
Finlands Byar utförs. 

På den regionala nivån samverkar Svenskfinlands Byar med byaombuden för de svensk- 
och tvåspråkiga regionala byaföreningarna, samt med de svensk- och tvåspråkiga Lea-
der-grupperna. Svenskfinlands Byar samverkar även med tredje sektorns organisationer 
och föreningar, främst via samarbetet med Förbundsarenan. Därtill samverkar Svenskfin-
lands Byar med relevanta nationella, nordiska och europeiska intresseorganisationer och 
nätverk. 

Svenskfinlands Byar fortsätter arbetet med en förnyelse- och aktivitetskampanj för den 
svensk- och tvåspråkiga landsbygden i Finland. Fokus är att utveckla de lokala sam-
hällena till smarta och klimatsmarta byar för att lokalsamhällena skall hållas livskraftiga 
och attraktiva. Detta arbete bör göras i god samverkan med såväl den EU-delfinansi-
erade som nationella programpolitiken, samt med Svenskfinlands Byars samarbetspart-
ners på nationell, regional- och lokal nivå. För att uppnå en ny aktiverande nivå i Svensk-
finland, kan Svenskfinlands Byar fungera såväl som initiativtagare, aktivator, folkbildare 
som projektaktör. 

Med tanke på de olika pågående reformprocesserna i Finland bör Svenskfinlands Byar 
även uppmärksamma utvecklandet av lokal demokrati och påverkansmetoder, samt be-
främjandet av nya partnerskapslösningar på landsbygden (offentlig-privat-tredje sek-
torn). 

Svenskfinlands Byar samlar en till två gånger per år olika finlandssvenska landsbygds- 
och lokala aktörer till en nätverksträff kring ett kompetenshöjande tema. Vid behov hålls 
även kurser för byaföreningar och andra intresserade. 

För att hålla ihop samverkan och samarbetet i Svenskfinland samlar Svenskfinlands Byar, 
i samarbete med en lokal Leader-grupp, vartannat år olika landsbygdsutvecklingsaktö-
rer, samt kommunala, regionala, nationella och nordiska aktörer till erfarenhetsutbyte, 
nätverksbyggande och kompetenshöjande aktiviteter i form av den finlandssvenska 
Landsbygdsriksdagen, ”en arena där man pratar landsbygdsutvecklingsfrågor i Svensk-
finland på professionell nivå”. År 2024 ordnas följande finlandssvenska Landsbygdsriks-
dag, som hålls i Österbotten. 

Svenskfinlands Byar samarbetar även med aktörer för det nationella Landsbygdsparla-
mentet (vart tredje år) för att främst bidra till det svenskspråkiga programinslaget och 
spridning av information, samt med den europeiska Landsbygdsriksdagen (vart annat år), 
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främst för att synliggöra Svenskfinland på den europeiska arenan. Viktiga samarbetspart-
ner är även Hela Sverige ska leva och Hela Norden ska leva. 

Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) fungerar som värdorganisation för Svensk-
finlands Byar och ansvarar för redovisningen av statsbidraget från Finlands Byar. För att 
bistå SLF i sitt uppdrag har det bildats en samarbetsgrupp som består av de en- och två-
språkiga regionala byaföreningarna – Aktion Österbotten rf:s byaverksamhet, Egentliga 
Finlands Byar rf, Nylands Byar rf och SILMU rf:s byasektion (SILMU-byar), samt Leader 
Åland. Möten hålls en gång i månaden och diskussioner förs bland annat om olika aktu-
ella ämnen i relation till byaverksamheten, sakfrågor såväl inom det finlandssvenska som 
inom det nationella landsbygdsutvecklingsfältet. Beroende på ämnen kan även utomstå-
ende inbjudas till möten. 

År 2023 vill SLF förverkliga projektet Klimatsmarta byar i Österbotten. Projektet söker del-
finansiering från aktionsgruppen Aktion Österbotten. Klimatsmarta byar i Österbotten ser 
närmare på vad man på byanivå kan göra för att vara mera klimatsmarta. Projektet ser på 
vad föreningar och organisationer kan göra för sin by eller i sitt lokalsamhälle för att bli 
mera klimatsmarta. Arbetet inriktas på fyra delområden 1) energilösningar & byggnader, 
2) föreningens kontinuerliga verksamhet, 3) evenemang och 4) klimatgärningar som före-
ningen kan göra tillsammans med andra föreningar och sina medlemmar. Projektets slut-
produkt blir i huvudsak en materialbank som alla föreningar eller andra intresserade kan 
ta del av för att bli inspirerade och få praktiska råd hur de kan bli klimatsmarta i sin verk-
samhet. 
 
SLF förverkligar ett av Landsbygdspolitiska rådets fyra nätverksprojekt, det tvåspråkiga 
nätverksprojektet Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare/Kestävän kehityksen 
viikko – maaseutu edelläkävijänä. Nätverksprojektet är ett gemensamt projekt mellan 
Svenska lantbrukssällskapens förbund, Finlands Byar och regionalvetenskapen vid Åbo 
Akademi. Projektet pågår mellan 9.2021-1.2024. Hållbarhetsveckan-nätverksprojektet job-
bar med landsbygdspolitik i praktiken, och med de landsbygdspolitiska helhetsprogram-
mets målsättningar i fokus. Projektet använder Hållbarhetsveckan-evenemangsveckan/ 
verksamhetsmodellen som verktyg och sprider evenemangsveckan till nya landskap 
runt om i landet.   Hållbarhetsveckan blir ett verktyg för att förverkliga åtgärder som ingår 
i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027. Hållbarhetsveckan ska fungera 
som modell för hur aktuella frågor som rör hållbarhet och hållbara val på landsbygden 
kan synliggöras genom liknande arrangemang nationellt. 

Eftersom Svenskfinland är ett vidsträckt område, är det viktigt att samarbetsparterna bi-
drar till informationsspridningen av relevant information, samt kunskap som bidrar till 
missionen att bevaka och stärka finlandssvenska intressen för lokal utveckling, såväl på 
landet som i staden. På grund av att resurserna i Svenskfinland är begränsade, är det 
också viktigt att hitta gemensamma lösningar till att effektivare kunna dra nytta av 
varandras kunskaper och kompetens, samt att gemensamt kunna ”växla upp” finlands-
svenska satsningar. I övrigt ansvarar SLF för att Svenskfinlands Byar har relevant perso-
nal. Svenskfinlands Byar finns på sociala medier (Facebook och Twitter) och upprätthåller 
en blogg, https://byaservice.wordpress.com/ och hemsida, https://www.bya.net/start/. 

 

7. JÄSENJÄRJESTÖT 
 
Suomen Kylät ry:n jäseninä voivat olla valtakunnalliset rekisteröidyt järjestöt, maakunnal-
liset kyläyhdistykset, Leader-yhdistykset, yksittäiset kylä- ja kaupunginosayhdistykset 

https://byaservice.wordpress.com/
https://www.bya.net/start/
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sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenjär-
jestöjä oli marraskuussa 2022 yhteensä 123.  
 
Suomen Kylät ry on jäsenenä Maaseutupolitiikan neuvostossa, Suomen Kotiseutuliitossa, 
Maaseudun Sivistysliitossa, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä (SPEK), SOSTE ry:ssä, 
Palvelualojen työnantajayhdistyksessä (Palta), Kansalaisareena ry:ssä, Suomen Olavinrei-
tit ry:ssä ja Seurantaloasiain neuvottelukunnassa. Kylien turvallisuuden parantamiseen liit-
tyvää kehittämistyötä tehdään mm. SPR:n vetämän Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VA-
PEPA) kanssa sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) luottamuselimissä. Suo-
men Kylät on lisäksi jäsenenä eurooppalaisissa maaseudun yhteistyöjärjestöissä 
ELARD:ssa (European LEADER Association for Rural Development), ERCA:ssa (European 
Rural Community Association), HNSL:ssa (Hela Norden ska Leva) ja PREPAREssa (Part-
nership for Rural Europe). 
 
Jäsenhuoltoa ja -hankintaa jatketaan myös vuonna 2023. Keskeiset organisaatiot, jotka 
ovat mukana paikallisessa kehittämistyössä valtakunnan tasolla ja vaikuttavat eri tavoin 
kylien ja kaupunginosien sekä niiden asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, pyritään saa-
maan Suomen Kylät ry:n jäseniksi. Suomen Kylät ry pyrkii tavoittamaan ja saamaan ver-
kostoonsa entistä laajemmin maakuntaliitot sekä kuntakohtaiset kyläyhdistykset ja Hel-
singin ohella myös muiden kaupunkien kaupunginosayhdistysten kattojärjestöt. 
 
 
8. HENKILÖSTÖ  
 
Suomen Kylät ry:n henkilöstömäärä on edelleen varsin vahva pääosin mittavan hanketoi-
minnan ansiosta. Viime vuosina noin kaksi kolmasosaa keskusjärjestön henkilöstöstä on 
palkattu hankerahoituksella. Vuoden 2023 aikana henkilöstön määrä tullee olemaan uu-
den hanketoiminnan rahoituspäätöksistä riippuen yli 10 henkilöä, joista pääosa työskente-
lee hankerahoituksella. Valtionavulla keskusjärjestössä työskentelee 4 täysiaikaista työn-
tekijää ja joitakin osa-aikaisesti. 
 
Suomen Kylät ry tukee vuoden 2023 aikana paikkariippumatonta, joustavaa ja monipaik-
kaista työelämää. Haluamme olla yhteisöllisyyteen, avoimuuteen ja yhdenvertaisuuteen 
panostava työyhteisö, jossa saa tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä.  
 
Toiminnan laajentuminen kylätoiminnan rakenteiden vahvistamisesta yhä enemmän toi-
minnan sisällön kehittämiseen, samoin hanketoiminta, edellyttävät osaavaa, työssään jak-
savaa ja yhteistyökykyistä henkilöstöä. Vuonna 2023 jatketaan edelleen työterveyshuol-
lon ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla ehkäistään työstä johtuvia terveyshaittoja ja ylläpi-
detään työkykyä. Suomen Kylät ry:n henkilöstön toimintaedellytysten turvaamiseen, sisäi-
seen tiedottamiseen ja tiedonkulkuun kiinnitetään erityistä huomiota.  
 
 
9. YHDISTYKSEN TALOUS 
 
Suomen Kylät ry:n varsinaisen toiminnan tulot muodostuvat vuonna 2023 jäsenmaksuista, 
kylätoiminnan 1.100.000 euron valtionavusta sekä hieman myös palvelutuotoista ja 
omasta pienimuotoisesta varainhankinnasta.  
 
Suomen Kylät ry toteuttaa laajamittaista valtakunnallista hanketoimintaa, joka muodostaa 
keskusjärjestön rahoituksesta ja henkilöstöstä suurimman osan. Hankepohjaisen kehittä-
misrahoituksen edellytyksenä on joidenkin hankkeiden kohdalla vaadittava omarahoitus-
osuus sekä mahdollisuus väliaikaisrahoitukseen, osin pitkien maksatusaikojen vuoksi. 
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Toistaiseksi Suomen Kylät ry:n likviditeetti on kestänyt tämän varsin hyvin nykyisellä han-
kekannalla. 
 
Tällä hetkellä tiedossa olevalla 1.100.000 euron valtionavulla vuodelle 2023 talousarvio 
tasapainotetaan niin, ettei synny alijäämää. Suomen Kylät ry:lle kertynyttä omaa pääomaa 
voidaan tapauskohtaisesti myöntää maakunnallisille kyläyhdistyksille hankkeiden toteut-
tamisen edellyttämiin määräaikaisiin likvilainoihin. 
 
Kasvanut toiminta edellyttää vakaata rahoituspohjaa ja osin myös laajempaa omaa va-
rainhankintaa. Suomen Kylät ry vaikuttaa maa- ja metsätalousministeriöön, eduskuntaan 
sekä puolueisiin vaiheittaisen tasokorotuksen saamiseksi kylätoiminnan valtionapuun. Lä-
hivuosien tavoitteena on saada nostettua kylätoiminnan valtionapu 2.000.000 euroon, jol-
loin maakunnalliset kyläasiamiehet (19 henkilöä) on mahdollista palkata valtionavulla täy-
sipäiväisesti. Valtionavun kasvaessa suureneva osa valtionavusta on mahdollista kohden-
taa alueelliseen toimintaan maakunnallisten kyläyhdistysten kautta.  
 
Toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi kehitetään kylätoiminnan määrällisiä ja laadulli-
sia indikaattorimittareita edelleen. Suomen Kylät ry:n taloushallinnon osaamista paranne-
taan panostamalla koulutukseen ja taloushallinnon ohjelmistoihin. Taloushallintoa kehite-
tään siirtymällä käyttämään yhä enemmän sähköisiä palveluja. 


