SUOMEN KYLÄT RY

PÖYTÄKIRJA 3/2018

Hallituksen kokous
Aika ja paikka: Keskiviikkona 6.6.2018 klo 13.00 - 17.00, Hotel Arthur, Aurolan Sali, käyntiosoite
Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.
Läsnä:
x Rinne Petri
x Aunola Esa
x Erkkilä Esa
x Kaija Merja
x Högbacka Mathias
Vesisenaho Eliisa
Mäki-Hakola Marko
x Peltola Asko
Teuri Maarit
Vänttinen Anne
Väre Taina

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

x Perheentupa Tuomas
x Rokka Tuomas
x Tuisku Sofia
Nenonen Juhani
x Liitelä Marianne

kehittämisjohtaja, sihteeri
talouspäällikkö
tiedottaja
projektipäällikkö
järjestösihteeri

x Linkoranta Tauno
Åström Christell

kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana

Väisänen Matti
Puhakainen Eila
Tantarimäki Sami
Pennanen Mari
x Bagge Riitta
Reko Timo
Mustonen Seppo
x Forsström Gina
Niemi-Huhdanpää
Mervi
x Tulikukka Pirjo

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

53. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen pitäen lyhyen katsauksen mm. CAP-tilanteesta ja kaupunkipolitiikasta.
54. Osanottajat ja päätösvaltaisuus
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.
55. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Käydään läpi hallituksen jäsenten läsnäolon
uusi merkitsemiskäytäntö.
Päätös:
Hyväksyttiin. Käytiin läpi hallituksen jäsenten uusi läsnäolon merkitsemiskäytäntö. Kokouksesta
kesken poistumaan joutuvat varmistavat lähtiessään, että heidät huomataan merkitä pöytäkirjassa
poistuneiksi. Poistumismerkinnät tehdään pöytäkirjaan asianomaisen pykälän kohdalle.
56. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Uuden käytännön mukaan hallituksen jäsenille on toimitettu tarkistettavaksi edellisen kokouksen
pöytäkirja hyväksymistä varten ja siitä viikon sisällä saadut palautteet on otettu huomioon (LIITE
1).
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Esitys: Todetaan edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytyksi.
Päätös:
Edellisen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty jo aiemmin uuden käytännön mukaisesti. Jatkossa
edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei enää toimiteta seuraavan kokouksen liiteaineistossa.
57. Valtakunnallisen Vuoden Kylän sekä kunniamaininnan saavien kylien valinta
Valintaraati kokoontui 22.5.2018 käsittelemään Vuoden Kylä 2018 -hakemuksia. Oheisena yhteenvetotaulukko (LIITE 2) hakemuksista. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys: Kuullaan valintaraadin käsittelyn tulokset ja valitaan Vuoden Kylä 2018 sekä kunniamaininnan saavat kylät.
Päätös:
Hyväksyttiin valintaryhmän esitykset. Valinnat julkistetaan 2.9.2018 Savonlinnan Lokaali –tapahtuman pääjuhlassa.
58. Kylätoiminnan tiennäyttäjien ja Vuoden Maaseututoimijan valinnat sekä Vuoden Maaseutukasvon nimeäminen
Valintaraati kokoontui 22.5.2018 käsittelemään ehdotuksia Kylätoiminnan tiennäyttäjiksi ja Vuoden Maaseututoimijaksi (LIITE 3) sekä Vuoden Maaseutukasvoksi. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys: Kuullaan valintaraadin käsittelyn tulokset ja valitaan vuoden 2018 Kylätoiminnan tiennäyttäjät, Vuoden Maaseututoimija sekä nimetään Vuoden Maaseutukasvo.
Päätös:
Hyväksyttiin valintaryhmän esitykset. Valinnat julkistetaan 2.9.2018 Savonlinnan Lokaali –tapahtuman pääjuhlassa.
Keskusteltiin myös muista mahdollisista kylätunnustuksista nykyisten lisäksi; jatketaan keskustelua kyläasiamiesten vuositapaamisessa.
59. Avoimet Kylät 2018
9.6.2018 järjestetään vuoden 2018 Avoimet Kylät -tapahtuma yhdessä Kyläkauppapäivän kanssa.
Järjestösihteeri selostaa.
Esitys:
Merkitään tiedoksi järjestösihteerin selostus.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi järjestösihteerin selostus. Kyliä on lähdössä mukaan tällä tietoa 566. Lisäksi
tehdään yhteistyötä Kyläkauppapäivän kanssa, mukana on 945 lähikauppaa.
60. Jätevesineuvojien palkkaaminen Etelä-Karjalan sekä Pohjois-Karjalan JÄSSI -jätevesihankkeiden alueille
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Kymenlaakson ELY-keskus ovat myöntäneet rahoitusta Suomen
Kylät ry:n kahdelle JÄSSI-hankkeelle yhteensä noin 128.000 euroa. Hankkeen projektipäällikkönä
jatkaa ympäristöinsinööri Jari Kurjonen.
Kurjosen lisäksi palkataan kenttäneuvontakaudeksi 2018 kolme jätevesineuvojaa, joista kaksi
Etelä-Karjalan pohjoisosan alueelle ja yksi Pohjois-Karjalan alueelle. Työhaastattelut on tehty
27.4.2018 Parikkalassa. Haastattelujen perusteella valitut kolme henkilöä ovat aloittaneet työt toukokuussa ja käyneet Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) sekä Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n järjestämät jätevesineuvojakoulutukset. Kehittämisjohtaja selostaa.
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Esitys:
Nimetään ympäristöinsinööri Pirkko Räikkönen ja YTM, HTK Riikka Lihavainen Etelä-Karjalan
pohjoisosan alueelle sekä HTM Tiina Raudaskoski Pohjois-Karjalan alueelle JÄSSI-hankkeiden
kokoaikaisiksi jätevesineuvojiksi. Em. työsuhteiden pituudet ovat alle 6 kk.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus. Hyväksyttiin tehdyt toimenpiteet sekä työsopimusten solmimiset esityksen mukaisesti.
61. STEAn rahoittaman 3-vuotisen Maahanmuuttajat osaksi paikallisyhteisöä –aktivointihankkeen projektipäällikön ja projektityöntekijän rekrytoinnit
Haastatteluryhmä on haastatellut hakijat Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan
alueelle 29.5.2018 Kokkolassa sekä Satakunnan ja Pirkanmaan länsi- ja luoteisosan alueelle
31.5.2018 Porissa. Hakijoita oli yhteensä 31. Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostavat.
Esitys:
Kuullaan valintaryhmän esitykset ja nimetään STEA-hankkeelle projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Laaditaan työsopimukset sekamuotoisina siten, että ne ovat voimassa toistaiseksi, aloittamispäivästä kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan, koeaika 6 kk.
Päätös:
Merkittiin selostukset tiedoksi. Valintaryhmän esitysten perusteella nimettiin ko. STEA-hankkeen
projektipäälliköksi VTM Marianne Leimio-Seppä Kokkolasta ja projektityöntekijäksi Maarit Tiittanen Huittisista. Solmitaan työsopimukset sekamuotoisina vuodeksi eteenpäin aloittamispäivästä,
koeaika 6 kk.
62. Suomen Kylät ry:n tiedottaminen ja brändityö
Uuden nettisivuston rakenne sekä kaavailut Suomen Kylät ry:n logovaihtoehdoiksi. Tiedottaja
selostaa.
Esitys: Merkitään tiedoksi tiedottajan selostus, käydään keskustelua ja päätetään jatkotoimista.
Päätös:
Tiedottaja esitteli uuden nettisivuston pääsivun ulkoasun. Selvitetään mahdollisuus liittää sivustolle
extranet, johon saisi mm. kokousmateriaalit.
Tiedottaja esitteli myös graafikolla teetetyt Suomen Kylät ry:n logovaihtoehdot. Käydyssä keskustelussa palaute oli, että esitetyissä vaihtoehdoissa on liikaa yksityiskohtia. Toivottiin esitettyjen
vaihtoehtojen sijasta logoehdotuksilta selkeää uudistumista sekä yksinkertaisempaa ulkoasua. Annetaan jatkossa suunnittelijalle/suunnittelijoille työn pohjaksi Suomen Kylät ry:n arvot sekä vapaat
kädet ideointiin.
Palautetaan logoasia valmisteluun ja haetaan muitakin suunnittelutoimistoja, jotka arvojen pohjalta
tekisivät hyviä ehdotuksia.
63. Suomen Kylät ry:n talousasiat
Suomen Kylät ry:n taloustilanne (LIITTEET 4A-4E) sekä maakunnille annetut lisäohjeet valtionavun sallitusta käyttötarkoituksesta. Talouspäällikkö selostaa.
Esitellään kylätoiminnan valtionpupäätökseen MMM:n kanssa neuvotellut tarkennetut vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2018. Kehittämisjohtaja selostaa.
Käsitellään Uudenmaan Kylät ry:n hakemus 10.000 euron likvilainan jatkamiseksi vuodella
(LIITTEET 5A ja 5B). Talouspäällikkö selostaa.
Esitys:
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Merkitään tiedoksi tämänhetkinen taloustilanne. Hyväksytään maakunnille annetut lisäohjeet valtionavun sallitusta käyttötarkoituksesta sekä valtionapupäätöksen tarkennetut vaikuttavuustavoitteet.
Myönnetään Uudenmaan Kylät ry:lle vuoden jatkoaika 10.000 euron likvilainaan.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi talouspäällikön selostus taloustilanteesta. Mikäli mahdollista ylijäämää jää, se
voidaan käyttää mm. viestintään.
Myönnettiin vuoden jatkoaika Uudenmaan Kylät ry:n ja myös Kainuun Nuotta ry:n 10.000 euron
likvilainoihin; Kainuun Nuotta ry:n jatkoaikahakemus saapui Suomen Kylät ry:lle vasta hieman
ennen hallituksen kokousta.
Hyväksyttiin kylätoiminnan valtionavun käytölle Suomen Kylät ry:n antama lisäohjeistus, jonka
mukaan valtionavustusta ei saa käyttää omien tai vastapuolen oikeudenkäyntikulujen eikä vahingonkorvausten maksamiseen.
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin kehittämisjohtajan selostamat valtionavun tarkennetut vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2018, jotka on MMM:n kanssa käydyn neuvottelun tuloksena kirjattu tuoreeseen kylätoiminnan valtionapupäätökseen. Jo aiemmin on MMM:lle toimitettu tiivis yhteenveto
kylätoiminnan laadullisista tuotoksista, mikä täydentää määrällistä vaikutusten mittaamista.
Päätettiin, että jatkossa myös maakunnallisten kyläyhdistysten toimintakertomukset ovat osa kylätoiminnan valtionavun käyttöselvitystä.
Käytiin pitkähkö keskustelu tulevista kylätoiminnan vaikuttavuustavoitteista. Jatketaan asian kehittelyä.
- Gina Forström poistui kokouksesta klo 14.50 pykälän 63. käsittelyn jälkeen.
64. Laatutyön eteneminen
Toukokuussa 2018 kylätoiminnan koulutus-ja neuvottelupäivillä järjestettiin kaikille kylätoimijoille kohdennettu laatutyökoulutus ryhmätöineen. Puheenjohtaja ja talouspäällikkö selostavat laatutyöprosessin tämänhetkistä vaihetta.
Esitys:
Merkitään tiedoksi puheenjohtajan ja talouspäällikön selostukset sekä käydään keskustelua asiasta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan, talouspäällikön ja Riitta Baggen selostukset laatutyön etenemisestä. Suomen Kylät ry:n laatukäsikirjan täydentämistä ja kirjoittamista siirretään syyskaudelle.
Kirjoittamisvastuita on jaettu kokouksessa esillä olleen disposition mukaisesti. Talouspäällikkö kokoaa syyskuun loppuun mennessä kirjoitetut tiiviit tekstit. Selkiytetään hieman mm. kehittämistyö
–kohdan alle tulevia asioita.
Tavoitteena on, että kevään 2019 Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäiviin mennessä laatukäsikirjat on tehty keskusjärjestössä ja maakunnallisissa kyläyhdistyksissä.
65. Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät
Kevään 2018 Kylätoiminnan koulutus-ja neuvottelupäivät (LIITE 6) järjestettiin 16-17.5.2018
Ellivuoressa Sastamalassa. Puheenjohtaja, kehittämisjohtaja sekä muut paikalla olleet selostavat
päivien antia.
Esitys:
Merkitään tiedoksi selostukset.
Päätös:
Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät todettiin onnistuneiksi ja hyvähenkisiksi, myös paikan valinta Sastamalan Ellivuoressa keräsi pääosin kiitosta.
Päivillä oli esillä myös valtionavun tulososan jakaminen maakunnallisille kyläyhdistyksille; tulososa voisi olla 10%, ainakin aluksi. Asia ei näyttänyt herättävän erityistä vastustusta läsnäolijoissa.
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Kyläjaosto on jo alustavasti käsitellyt asiaa ja jatkaa käsittelyä. Syyskaudella yritetään saada valmiiksi kriteerit tulososan jakamiseksi.
66. Leader- ja kylätoimijoiden yhteistilaisuus syksyllä 2018
Leader- ja kylätoimijoiden yhteistyön ja yhteishengen vahvistamiseksi suunnitellaan kummankin
ryhmän yhteistä tilaisuutta syksyksi 2018. Yhteistilaisuuden sisältöä suunnitellaan seuraavassa
Leader- ja kyläjaostojen yhteiskokouksessa 20.8.2018. Puheenjohtaja sekä Leader- ja kyläjaostojen
puheenjohtajat selostavat.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja päätetään yhteistilaisuuden järjestämisestä
Päätös:
Käytiin keskustelua yhteistilaisuudesta, joka nähtiin tarpeelliseksi kylä- ja Leader-toimijoiden yhteisten tavoitteiden ajamiseksi sekä yhteisten intressien vahvistamiseksi. Ohjelmassa voisi olla
esim. Liisa Välilän Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivillä vetämän kaltainen työhyvinvointiosio.
67. Kansainvälisen yhteistyön kuulumiset
Kv-asioita ovat mm. esitys Euroopan Maaseutuparlamentin järjestämisestä Tornion Haaparannassa
syksyllä 2019 sekä ELARDin Kiinan sopimus. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään puheenjohtajan selostus tiedoksi ja keskustellaan kv-yhteistyöstä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus. Suomi on päättänyt hakea Euroopan Maaseutuparlamentin järjestämistä syksyllä 2019 Torniossa. Myöhemmin tiedetään, miten asiassa käy.
ELARD ja kiinalainen SAFEA (State Administration of Foreign Experts Affairs) ovat viritelleet
Kiina-yhteistyötä.
Odotetaan yhä rahoituspäätöksiä Suomen Kylät ry:n jättämistä kv-hankehakemuksista.
68. Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus
Varapuheenjohtaja Asko Peltola selostaa.
Esitys:
Merkitään tiedoksi varapuheenjohtaja Asko Peltolan selostus sekä päätetään mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä paikallistoiminnan näkökulmasta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi vpj. Asko Peltolan selostus. Todennäköisesti maakuntavaalit lykkääntyvät. Poliittinen tilanne on paraikaa jännittävä ja epävarma, mutta valmistelu jatkuu ministeriöissä ja maakunnissa. Kunhan tilanne selkenee, myös paikallistoimijat voivat ottaa paremmin osaa tarvittaviin
toimiin ja niiden valmisteluun.
- Pirjo Tulikukka poistui klo 15.55 pykälän 68. käsittelyn jälkeen.
- Asko Peltola poistui klo 16.00 pykälän 68. käsittelyn jälkeen .
- Mathias Högbacka poistui klo 16.01 pykälän 68. käsittelyn jälkeen.
69. Uusi STEA-hakemus: Paikallistoimijat ylivelkaantuneen tukena
Suomen Kylät ry on jättänyt STEAlle 31.5.2018 uuden hankehakemuksen koskien C-avustusta.
Juhani Nenonen esittelee hankehakemuksen sisällön (LIITTEET 7A ja 7B).
Esitys:
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Merkitään selostus tiedoksi sekä hyväksytään tehdyt toimet.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus Juhani Nenosen ollessa estyneenä. Käytiin lyhyt
keskustelu uudesta STEA-hankehakemuksesta, jonka aihetta pidettiin yhteiskunnallisesti ja sosiaalipoliittisesti tärkeänä.
STEA-hankkeita pyritään jatkossakin toteuttamaan tasapuolisesti eri puolilla maata siten, ettei samassa maakunnassa toteuteta enempää kuin yhtä sosiaalipoliittista hanketta kerrallaan.
70. Lokaali 2018 Savonlinnassa 1-2-9.2018
Kehittämisjohtaja selostaa lyhyesti Savonlinnan Lokaali-tapahtuman sisältöä (kts.
www.jasky.fi/lokaali2018/).
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus Lokaali -tapahtuman sisällöstä retkineen, iltajuhlineen ja pääjuhlineen. Ilmoittautumisaikaa edullisella 100 euron kokonaishinnalla (ei sisällä majoitusta) on 31.7.2018 saakka, minkä jälkeen hinta hieman nousee. Toivotaan paikallistoimijoiden
runsasta osallistumista.
71. Suomen Kylät ry:n ja ProLocalis Oy:n yhteistyösopimus
ProLocalis Oy:n toimitusjohtaja Christos Granqvist on toivonut yhteistyösopimusta (luonnos,
LIITE 8) solmittavaksi Suomen Kylät ry:n ja ProLocalis Oy:n kanssa. Sopimus ei sisällä taloudellisia velvoitteita. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi ja päätetään yhteistyösopimuksen solmimisesta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus sopimuksen sisällöstä. SYTYn lakimies Tommi Siro on
muotoillut sopimusta hieman selkeämmäksi. Keskusteltiin yleisemmin siitä, millaisissa yhteyksissä
Suomen Kylät ry voi olla mukana nimellään ja hyvällä maineellaan. Heräsi myös kysymys, mitä
Suomen Kylät ry hyötyy ko. sopimuksesta. Toisaalta nähtiin, että tuottajien ja kuluttajien suoran
kohtaamisen edistäminen on maaseutupoliittisesti kannatettavaa.
Jätettiin asia pöydälle, koska kokous ei ollut osan hallituksen jäsenistä poistuttua enää päätösvaltainen. Pyydetään lisäselvityksiä Suomen Kylät ry:lle tulevista hyödyistä. Jatketaan asian käsittelyä
syyskuun kokouksessa.
72. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat
Leader-jaoston puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Petri Rinteen ja Riitta Baggen selostukset mm. Mavi-neuvotteluista koskien toimintarahaa, lisäksi saatiin tietoa Leader-jaoston alueellisesta ulottuvuudesta.
73. Kyläjaoston ajankohtaiset valmisteilla olevat asiat
Kyläjaoston puheenjohtaja selostaa.
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Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Tauno Linkorannan selostus. Jaostossa käsiteltäviä asioita ovat mm. kylätoiminnan vaikuttavuus, paikalliskehittäjien ohjelma, 20.8.2018 pidettävä yhteinen kokous Leaderjaoston kanssa, brändäys sekä Älykkäät kylät –työryhmä ja sen pj:n valinta.
74. Jäsenasiat
Esitys:
Ei jäsenyyshakemuksia.
Päätös:
Ei saapuneita jäsenyyshakemuksia.
75. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen
- Pohjois-Savon Kylät ry hakee kultaista ansiomerkkiä Arja Huoviselle (LIITE 9A ja 9B).
- Hämeen Kylät ry hakee kultaista ansiomerkkiä Päivi Kangasniemelle (LIITE 10.)
- Joukko Hiukkajoen kyläyhdistyksen nykyisen ja entisen hallituksen jäseniä hakee kultaista ansiomerkkiä Väinö Sairaselle ja Anneli Pulkalle Savonlinnan Punkaharjulta (LIITE 11). (Tätä esitystä
ei ole tehnyt tai puoltanut Järvi-Suomen Kylät ry tai Piällysmies ry. Mikäli esittäjä/suosittelija ei
ole jompikumpi taho Suomen Kylät ry:n hallituksen 6.6. kokoukseen mennessä, hakemus lienee
parasta käsitellä, kun em. puolto on saatu).
Esitys:
Käsitellään saapuneet hakemukset.
Päätös:
- Päätösvaltaisuuden menettämisen johdosta Suomen Kylät ry:n hallituksen kokous ei voinut tehdä
ansiomerkkien myöntämisestä enää varsinaista päätöstä. Paikalla olleiden hallituksen jäsenten kantana on, että esitetään hyväksyttäväksi kultaisen ansiomerkin myöntäminen Arja Huoviselle ja
Päivi Kangasniemelle. Lopullinen päätös tehdään vastaamalla sähköisesti kaikille Suomen Kylät
ry:n hallituksen jäsenille lähetettävään, asiaa koskevaan sähköpostiviestiin.
- Väinö Sairasta ja Anneli Pulkkaa koskeviin ansiomerkkihakemuksiin saatiin ennen kokousta
puollot Järvi-Suomen Kylät ry:n hallitukselta. Heidän osaltaan pyydetään hakijoita toimittamaan
Suomen Kylät ry:n hallitukselle ennen syyskuun kokousta tarkemmat kirjalliset lisäselvitykset kultaiseen ansiomerkkiin oikeuttavista ansioista kylätoiminnassa. Vaihtoehtoisesti suositellaan hopeisten ansiomerkkien myöntämistä, minkä voi tehdä Järvi-Suomen Kylät ry:n hallitus.
76. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin
Toteutuneet:
- Leader-ajankohtaispäivät 17.-19.4. Levi, Kittilä (Walls, Tuisku)
- MANEn sihteeristön kokous 19.4.2018, Helsinki
- Neuvottelu VM:n budjettiosaston kanssa 19.4.2018, Hki (Kuisma, Perheentupa)
- Lokaali-tapahtuman suunnittelukokous 20.4.2018, Savonlinna (Perheentupa)
- SYTYn kevätkokous 25.4.2018, Hki (tiimi)
- Ministeri Lintilän kutsuma aluepolitiikan uudistamisen aivoriihi 25.4.2018, Hki (Rinne)
- SYTYn tiimi 7.5.2018, Perniö (tiimi)
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 16-17.5.2018, Ellivuori, Sastamala (Perheentupa)
- MANEn sihteeristö 22.5.2018, Hki
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Vuoden Kylä -valintaryhmän kokous 22.5.2018, Hki (Rinne, Aunola, Linkoranta, Tiilikainen,
Perheentupa)
Me Miehet –hankkeen ohjausryhmän kokous 22.5.2018, Hki (Sainio, Anttila)
Työtä kylästä –hankkeen ohjausryhmän kokous 24.5.2018, Järvenpää (Nenonen)
Eero Uusitalon muistoseminaari 27.5.2018, Eskolan kylä, Kannus (Tiilikainen, Rinne)
SYTYn tiimikokous ja tyhy-päivä 4.6.2018, Uusikaupunki (Walls, tiimi)

Tulevat:
- Avoimet Kylät -päivä ja Kyläkauppapäivä 9.6.2018 (Liitelä, Tuisku)
- Kyläasiamiesten vuositapaaminen 13.-15.6.2018, Lieto (Linkoranta)
- JÄSSI -jätevesineuvontahankkeiden ohjausryhmän kokoukset 20.6.2018 Lappeenranta ja
21.6.2018 Joensuu (Perheentupa, Kurjonen)
- LOKAALI -paikalliskehittäjien juhlaseminaari 1.-2.9.2018, Savonlinna (tiimi)
- Paikalliskehittämisen innovaatioleiri, 2.-3.10.2018, Sastamala
- Laatutyöryhmän kokous 5.10.2018, Hki (Bagge, Tolvanen)
- MMM:n ja Suomen Kylät ry:n valtionapuneuvottelu 20.11.2018, Hki (Åström, Himanen,
Rinne, Perheentupa, Rokka)
- Suomen Kylät ry:n syyskokous, Hki, 27.11.2018 (tiimi)
- Maaseutupolitiikan 30-vuotisjuhlaseminaari 29.11.2018, Hki (MANE)
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 12.-13.12.2018 (Perheentupa)
77. Ilmoitusasiat / tiedoksi
- Ei ollut.
78. Muut esille tulevat asiat
- Ei ollut.
79. Seuraavat hallituksen kokoukset
Esitys:
Sovitaan syksyn 2018 hallituksen kokousten ajankohdat.
Päätös:
Syyskauden 2018 ensimmäinen Suomen Kylät ry:n hallituksen kokous pidetään Helsingissä keskiviikkona 12.9.2018 klo 12-16, toinen kokous keskiviikkona 7.11.2018 klo 12-16 ja kolmas kokous
tiistaina 11.12.2018 klo 12-16.
Syyskokous pidetään Helsingissä tiistaina 27.11.2018 klo 13-16.
80. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.03.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri

