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HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika: Torstai 27.10.2022 klo 13.00–16.00  
Paikka: Teams-etäkokous 
 
Läsnä: 

 Jari Koskinen (pj)  
 

varsinainen jäsen  varajäsen (puhe- ja läsnäolo-oikeus)  
 Esa Aunola    Heikki Korkealaakso  
 Markku Väisänen    Rauni Lallo  
 Hannele Pyykkö     Anne Vänttinen  
 Pentti Malinen   Sointu Kallio  
 Marko Mäki-Hakola    Timo Reko  
 Sami Tantarimäki   Merja Kaija  
 Maarit Teuri   Pia Poikonen  
 Eliisa Vesisenaho   Nina Kurunlahti  
 Pirjo Tulikukka   Annukka Mäkinen  
 Mathias Högbacka   Peter Österman 

 
Kutsuttuna: 

 Aleksi Koivisto, toiminnanjohtaja (esittelijä)   
 Marianne Liitelä, järjestökoordinaattori (sihteeri) 
 Anssi Ketonen, viestintäpäällikkö   
 Tuomas Rokka, talouspäällikkö 
 Heli Walls, Leader-työn kehittämispäällikkö 
 Jani Hanhijärvi, kyläjaoston pj. 
 Pasi Mäenpää, korttelijaoston pj. 
 Mervi Niemi-Huhdanpää, Leader-jaoston pj. 
 Karoliina Ahtiainen, nuorisojaoston pj. 
 Antonia Husberg, MANE:n pääsihteeri 
 Susanna Laitila, projektipäällikkö, Veva-hanke 
 Henna Syrjänen, projektityöntekijä, Veva-hanke 

 
Malinen saapui kohdassa 2 klo 13.05, poistui kohdassa 17 klo 16.23 
Lallo saapui kohdassa 2 klo 13.06, poistui kohdassa x klo 14.47 
Mäkinen saapui kohdassa 3 klo 13.08, poistui kohdassa x klo 14.53 
Mäenpää saapui kohdassa 3 klo 13.09 
Laitila poistui kohdassa 5 klo 13.16 
Teuri ja Tantarimäki poissa kohdan 8 
Ahtiainen saapui kohdassa 10 klo 15.44, poistui kohdassa 18 klo 16.34 
Pyykkö poistui kohdassa 10 klo 15.51 
Walls poistui kohdassa 11 klo 15.56 
Koskinen poistui kohdassa 11 klo 15.56 
Ketonen poistui kohdassa 18 klo 16.33 

 
   

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02. 
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2. Osanottajat ja päätösvaltaisuus 
 
Esitys: Todetaan osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi. 
 
Todettiin, että Eliisa Vesisenaho on ilmoittanut eroavansa hallituksesta.  
 

 
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Puheenjohtaja ilmoitti joutuvansa poistumaan klo 16 ja tarvittaessa Aunola jatkaa 
kokouksen puheenjohtajana. Päätettiin käsitellä kohta 19 kohdan 6 jälkeen ja kohta 15 koh-
dan 5 jälkeen. Muilta osin hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 26.8. pöytäkirja. (LIITE 1) 
 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 26.8. pöytäkirja. 

 
 

5. Ajankohtaisia Suomen Kylistä (elokuu-lokakuu)  
 

- VEVA- Vetovoimainen ja vastaanottavainen kylä- hankkeen esittäytyminen   
 
Jätetyt hankkeet:  
- Kylänuorten osallisuushankkeen suunnitelma (LIITE 2)  
- Oikaisuvaatimus opetus- ja kulttuuriministeriölle kielteisestä hankepäätöksestä (LIITE 3) 
- HAMA-matkailun Matkailukylät-hankehakemus (LIITE 4)  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus toiminnasta. Hyväksytään hankesuun-
nitelmat ja oikaisuvaatimus.  
 
Päätos: Veva-hankeen uudet työntekijät Susanna Laitila ja Henna Syrjänen esittäytyivät. 
Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus toiminnasta. Hyväksyttiin hankesuunnitelmat 
ja oikaisuvaatimus. 

 
 

15. Lokaali -konseptin uudistaminen KyläAreenaksi  
 
Lokaali-tapahtuman uudistamista on suunniteltu muutaman vuoden ajan. Tavoitteena on 
lisätä sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja siksi kokeilla tapahtuman järjestämistä arkipäi-
visin. Vuoden 2023 tapahtumassa järjestämisvastuu siirtyy maakunnallisilta kyläyhdistyk-
siltä keskusjärjestölle. (LIITE 10) 
 
Esitys: Hyväksytään tapahtumakonseptin uudistus ja valtuutetaan toimistoa jatkamaan Ky-
läAreenan 2023 järjestelyitä Saloon elokuulle 2023. Vuoden 2024 aikana on Maaseutupar-
lamentti ja KyläAreena järjestettäisiin toisen kerran vuonna 2025.  
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Päätös: Toiminnanjohtaja esitteli tapahtumakonseptin uudistuksen perusteluineen. Käytiin 
vilkasta keskustelua mahdollisesta nimimuutoksesta, kohderyhmä- ja sisältöpäivityksestä 
ja ajankohdasta. Päätettiin selvittää, onnistuuko vuoden 2023 tapahtuman alustavan va-
rauksen (to-pe) siirto (pe-la), jos ei, kokeillaan toimivuutta arkipäivinä viikonlopun sijaan. 
Muut konseptin uudistamisen asiat ja tarkennettu suunnitelma käsitellään seuraavassa hal-
lituksessa. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen Teams-kokous. 
 
 

6. Ajankohtaista maaseutupolitiikasta ja vaikuttamistyöstä  
 

- Valtionavun korottamista tavoitellaan 1,1 miljoonasta 1,4 miljoonaan euroon. Kontaktoimme 
eduskunnan kansanedustajia ja valtiovarainvaliokunnan jäseniä.  
 

- Eduskuntavaaliohjelma Kriisinkestävät kylät 2023 on julkaistu ja viestintäkampanja on alka-
nut. Palaute ohjelmasta on ollut todella positiivista puolueilta ja eduskunnan kyläverkos-
tolta.  
 

- Suomen Surkein Kylätie-kuvakilpailu ja mediakampanja lokakuun ajan.  
 

- Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausunto ja asiantuntijakuuleminen Leader-
asioista ja strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta 
rahoituskaudella 2023–2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. 
 

- Kylätalojen energiakriisiä nostettu mediassa. Yhteinen kannanotto seurantaloasioiden neu-
vottelukunnan järjestöjen toiminnanjohtajien kanssa.  
https://kotiseutuliitto.fi/keskusjarjestot-vetoavat-yhteisollisten-talojen-tukemiseksi-ener-
giakriisissa/  
 

- Liikkuvien palveluiden ja kyläpalvelubussin esittelyä ja valmistelua puolueille tarjottu 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi toiminnanjohtajan ja Leader-työn kehittämispäällikön alustukset 
vaikuttamistyöstä.   
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan ja Leader-työn kehittämispäällikön alustukset 
vaikuttamistyöstä.   

 
 

19. Suunnitelma kyläasiamiesten kokoaikaistamiseksi 2023–2026  
 

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt osaksi valtioapupäätöstä selvitystä ja suunnitel-
maa maakuntien kyläasiamiesten työsuhteiden saamisesta kokoaikaiseksi. Kyläjaosto on 
valmistellut suunnitelmaa.  
 

Suunnitelmaa käsitellään ma 24.10. Kyläasiamiesfoorumissa ja ti 25.10. Maakunnallisten ky-
läasiamiesten puheenjohtajien tapaamisessa. Hallituksen materiaalit kansioon suunnitel-
maan tuodaan siksi vasta ti 25.10. Suunnitelma on toimitettava ministeriölle 31.12.2022 men-
nessä. Tarvittaessa asia voidaan siirtää seuraavaan kokoukseen. (LIITE 14) 
 

Päätös:  
Toiminnanjohtaja esitteli suunnitelman. Päätettiin edetä selvityksen vaihtoehto A:lla (2 milj.). 
Viimeistellään suunnitelma seuraavaan hallituksen kokoukseen. 

http://www.suomenkylat.fi/
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7. Talouskatsaus 

 
Talouspäällikkö selostaa vuoden 2022 taloustilannetta (LIITE 5A-D) 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi talouspäällikön selostus taloustilanteesta. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi talouspäällikön selostus taloustilanteesta. 
 
 

8. Varsinais-Suomen Kylät ry:n likvi-lainan jatkaminen 
 

Varsinais-Suomen Kylät ry:lle on annettu 10 000 euron likvi-laina, joka erääntyy 13.11.2022. 
Varsinais-Suomen Kylistä on sähköpostilla pyydetty laina-ajan jatkamista vuodella. 
 
Esitys: Myönnetään lainalle vuoden jatko, jolloin laina erääntyy 13.11.2023. 
 
Päätös: Todettiin, että Teuri ja Tantarimäki ovat esteellisiä, he poistuvat kohdan käsittelyn 
ajaksi. Myönnettiin lainalle vuoden jatko, jolloin laina erääntyy 13.11.2023. 
 
 

9. Suomen Kylät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
 
Suomen Kylät ry:n toimintasuunnitelman 2023 on liitteenä. (LIITE 6) 
 
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ja esitetään se yhdistyksen syys-
kokouksen hyväksyttäväksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023 muutamin tarkennuksin ja huomi-
oiden kohdassa 10 mahdollisesti tehtävä päätös turvallisuusjaostosta ja esitetään se yhdis-
tyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi. 
 

 
10. Jaostojen toiminta ja palkkiot 2022 ja 2023 

 

Suomen Kylät ry ei ole vuoden 2022 aikana maksanut palkkioita jaostojen puheenjohtajille. 
Jaostojen puheenjohtajien palkkiot ovat uusi kuluryhmä talousarviossa 2023. Hallinnollisen 
uudistetun ohjesäännön mukaan hallituksen jäsenten vuosipalkkiot määritellään vuosiko-
kouksissa. Vuoden 2023 osalta järjestön taloustilanteen ennustaminen on vielä vaikeaa, 
koska valtionapuun esitetään vain 1,1 miljoonaa euroa ellei eduskunta nosta sitä.  
 

Esitys:  
 

1. Esitetään syyskokoukselle, että vuodelta 2023 jaostojen puheenjohtajille maksetaan 
vuosipalkkioita. Leader-jaoston ja kyläjaoston puheenjohtajalle maksetaan 2000 euron 
vuosipalkkiota. Korttelijaoston, nuorisojaoston ja kansainvälisten asioiden jaostojen pu-
heenjohtajille maksetaan 1000 euron vuosipalkkiota. 
 

2. Avataan nuorisojaostoon, korttelijaostoon ja KV-jaostoon avoin täydennyshaku tammi-
kuussa 2023.  
 

3. Hallitus valitsee jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet kokouksessaan helmikuussa tai 
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maaliskuussa 2023.  
 

4. Käydään lähetekeskustelu turvallisuusjaoston perustamisesta. Päätös uuden jaoston pe-
rustamisesta 2023 vuoden aikana tehdään joulukuussa.  
 
Päätös:  
 

1. Päätettiin esittää syyskokoukselle, että vuodelta 2023 jaostojen puheenjohtajille makse-
taan vuosipalkkioita. Leader-jaoston ja kyläjaoston puheenjohtajalle maksetaan 2000 eu-
ron vuosipalkkiota. Korttelijaoston, nuorisojaoston ja kansainvälisten asioiden jaostojen pu-
heenjohtajille maksetaan 1000 euron vuosipalkkiota. 
 
Vuosikokous harkitsee erikseen palkkioiden maksamista vuodelta 2022. 
 

2. Päätettiin avata tammikuussa 2023 nuorisojaostoon, korttelijaostoon ja KV-jaostoon 
avoin täydennyshaku, jotta edustajia voitaisiin saada muistakin verkoston järjestöistä. Selvi-
tetään jaostojen uusien edustajien tarve, avataan haku ja uudet aloittaisivat helmi-maalis-
kuussa. 
 

3. Päätettiin, että hallitus valitsee jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet kokouksessaan helmi-
kuussa tai maaliskuussa 2023.  
 
4. Päätettiin perustaa turvallisuusjaosto 2023 alkaen. Seuraavaan hallituksen kokoukseen 
tuodaan tarkempi selvitys jaostosta, sen tehtävistä ja kuinka se kootaan. 

 

 
11. Varapuheenjohtajien palkkioista päättäminen 2023  

 
Esitys: Esitetään syyskokoukselle, että budjetissa varataan 1. varapuheenjohtajalle ja 2. va-
rapuheenjohtajalle 2000 euron vuosipalkkiot. 
 
Päätös: Päätettiin esittää syyskokoukselle, että budjetissa varataan 1. varapuheenjohtajalle 
ja 2. varapuheenjohtajalle 2000 euron vuosipalkkiot. 
 
 
Koskinen poistui klo 15.56, Aunola jatkoi puheenjohtajana. 
 
 

12. Suomen Kylät ry:n talousarvio vuodelle 2023 
 
Suomen Kylät ry:n talousarvio 2023 on liitteenä. (LIITE 7) 
 
Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023 ja esitettään se yhdistyksen syyskokouksen 
hyväksyttäväksi. 

 
Päätös: Toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö esittelivät talousarvion. Hyväksyttiin talousar-
vio vuodelle 2023 ja esitettään se yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi. 
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13. Suomen Kylät ry:n toiminnan- ja tilintarkastajat 2023 
 
Suomen Kylät ry:n nykyinen tilintarkastaja KHT Vesa Peltola ja varatilintarkastaja KHT Jouni 
Vanhala sekä toiminnantarkastaja pankinjohtaja Antti Riutta ja varatoiminnantarkastaja joh-
taja Antti Huhtamäki ovat antaneet suostumuksensa uudelleen valintaan vuodelle 2023. 
 
Esitys: Todetaan ja toimitetaan syyskokoukselle tiedoksi. 

 
Päätös: Todettiin ja toimitetaan syyskokoukselle tiedoksi. 
 
 

14. Ansiomerkkien myöntäminen 
 
Koittilan seudun kyläseura ry hakee kultaista ansiomerkkiä Markku Laitiselle. Järvi-Suomen 
Kylät ry puoltaa hakemusta. (LIITE 8) 
 
Lounais-Someron kyläyhdistys ry hakee kultaista ansiomerkkiä Pirjo Merivirralle. Varsinais-
Suomen Kylät ry puoltaa hakemusta. (LIITE 9A-B) 
 
Esitys: Myönnetään kultaiset ansiomerkit Markku Laitiselle ja Pirjo Merivirralle. 
 
Päätös: Päätettiin myöntää kultaiset ansiomerkit Markku Laitiselle ja Pirjo Merivirralle. To-
dettiin, että ansiomerkkityöryhmä työstää myös kultaisten, hopeisten ja pronssisten ansio-
merkkien myöntökriteerit jatkoon. 

 
 

16. Kyläkoulujen pelastuspaketti -ohjelman hyväksyminen  
 

Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan asettamaan työryhmän, joka on valmistellut ideoita, 
avauksia ja poliittisia tavoitteita, joilla lähikouluja voitaisiin kehittää Suomessa. Pelastuspa-
ketti on osa eduskuntavaalivaikuttamista. Alle 50 oppilaan lähikoulujen määrä on 20 vuo-
dessa laskenut 1200 kyläkoulusta noin 100 kyläkouluun. Kyläkoulujen pelastuspaketti jul-
kaistaan ke 2.11. Syksyn kyläpäivillä Jyväskylässä. (LIITE 11) 
 

Esitys: Hallitus hyväksyy kyläkoulujen pelastuspaketti -ohjelman.  
 

Päätös: Hyväksyttiin kyläkoulujen pelastuspaketti -ohjelma.  
 

 
17. Paikallisen kehittämisen suunnitelman väliarvio ja suunnitelman päivittäminen 

 

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. Ohjelma ja kaikki 25 tavoitetta on luettavissa: https://suomenky-
lat.fi/paikallisen-kehittamisen-ohjelma/  
 

Toiminnanjohtaja kävi paikallisen kehittämisen ohjelman tilannekuvaa maakunnallisten ky-
läyhdistysten tutustumis- ja kehityskeskusteluissa helmikuussa. Suomen kylien henkilöstö 
kävi maaliskuussa väliarviointia läpi tiimipäivillä maaliskuussa Bergvikissä yhteisen keskus-
telun pohjalta. Kaikki jaostot ovat käsitelleen väliarviota toukokuun-elokuun 2022 aikana. 
Hallitus siirti asian seuraavaan kokoukseen 5/2022 kokouksessaan. (LIITE 12)  
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Esitys: Hallitus hyväksyy paikallisen kehittämisen suunnitelman väliarvion. Hallitus käyn-
nistää päivitystyön ja päättää sille aikataulun: suunnitelma voidaan päivittää 4/2023 kevät-
kokouksessa tai 11/2023 syyskokouksessa.  
  
Päätös: Hyväksyttiin paikallisen kehittämisen suunnitelman väliarvio. Hallitus käynnistää 
päivitystyön ja päivitetään suunnitelma syyskokouksessa 2023.  
 

 
18. Eläköön maaseutu! -järjestöfoorumin perustaminen ja tilannekuva 

 

Suomen Kylät ry on yhdessä muiden maaseutujärjestöjen kanssa valmistellut ja suunnitel-
lut R8000-työnimellä kulkenutta verkostoa. Tavoitteena on tiivistää maaseutujärjestöjen 
yhteistyötä. Järjestöfoorumi toimisi verkostona, jolle ei perusteta uutta yhdistystä. 
 

Esitys: Suomen Kylät ry varaa talousarviossaan 2023 yhteensä 3000 euroa Eläköön Maa-
seutu- järjestöfoorumin käynnistämiseen. Hyväksytään foorumin visio, toimintamalli, vuosi-
kello ja rahoitus. Suomen Kylät ry nimeää verkoston foorumin jäseneksi toiminnanjohtaja 
Aleksi Koiviston ja hallituksesta mahdollisen toisen henkilön. Hallitus evästää työryhmän 
jäseniä. Foorumin seuraava tapaaminen on pe 16.12. Klo 14 Helsingissä. (LIITE 13)  
 

Päätös: Hyväksytään foorumin visio, toimintamalli, vuosikello ja rahoitus. Suomen Kylät ry 
nimeää verkoston foorumin jäseneksi toiminnanjohtaja Aleksi Koiviston ja hallituksen toi-
nen edustaja valitaan myöhemmin tulevissa kokouksissa. 
 
 

20. Muut esille tulevat asiat 
 
Toiminnanjohtaja muistutti syyskokouksesta, joka järjestetään 24.11. Pasilassa Allianssi-ta-
lolla ja kokouksen jälkeen järjestettävästä glögitilaisuudesta Triplan Kyläbaarissa. 
 

 
21. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.49. 
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