SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY

PÖYTÄKIRJA 4/2017

Hallituksen kokous

Aika ja paikka: Tiistaina 5.9.2017 klo 12.00 - 16.00, Hotel Arthur, Nuorevan sali, käyntiosoite
Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.

Läsnä:
( x ) Rinne Petri
( ) Peltola Asko
( x ) Aunola Esa
( x ) Erkkilä Esa
( ) Hirvonen Auvo
( ) Högbacka Mathias
( x ) Kylkilahti Kari
( x ) Mäki-Hakola Marko
( ) Teuri Maarit
( ) Vilander Laura
( ) Väre Taina

puh.joht.
1. vpj
2. vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen (klo 13.15->)
jäsen
jäsen
jäsen

( x ) Niemi Risto Matti
( x ) Perheentupa Tuomas
( x ) Rokka Tuomas

pääsihteeri, esittelijä
kehittämisjohtaja, sihteeri
talouspäällikkö

x Linkoranta Tauno
x Åström Christell
x Tuisku Sofia

( x ) Mustonen Seppo
( ) Väisänen Matti
( x ) Puhakainen Eila
( ) Paulin Sinikka
( ) Prost Pia
( ) Bagge Riitta
( ) Reko Timo
( x ) Forsström Gina
( ) Niemi-Huhdanpää Mervi
( ) Jelisejeff Kikka

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana
Leader-tiedottaja

72. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi valtionapuasian lyhyesti.
Ojennettiin kukat hallituksen jäsen Esa Erkkilälle hänen 60-vuotispäiviensä johdosta jälkikäteen.
73. Osanottajat ja päätösvaltaisuus
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.
74.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin lisäyksellä koskien Keski-Suomen Kylät ry:n likvilainahakemuksen käsittelystä kohdassa 89. Muut esille tulevat asiat.

75.

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys:

Hyväksytään liitteenä oleva edellisen kokouksen pöytäkirja ja laitetaan se
jakoversiona SYTYn kotisivuille (LIITE 1).

Päätös:

Hyväksyttiin pienellä täydennyksellä.
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76.

SYTYn talousasiat

Esitys:

Talouspäällikkö esittelee taloustilannetta (LIITE 2A - E).

Päätös:

Talouspäällikkö esitteli tämänhetkistä taloustilannetta vuodelta 2017 sekä alustavan
talousarviohahmotelman vuodelle 2018. Keskusteltiin alustavasta talousarviosta ja
valtionavun jaosta. Hyväksyttiin jakosuhteeksi maakunnille 67,7 % ja SYTYlle

32,3%.
sin,

Näyttäisi, että ensi vuoden ylijäämä on noin 20.000 euroa. Kari Kylkilahti ehdotti enettä tämä 20.000 euron ylijäämä voitaisiin käyttää maakunnille kannustinrahana tulosten mukaan. Tauno Linkoranta ehdotti tämän rahan käyttämistä laatutyöhön, mitä Kari
Kylkilahti kannatti. Raha olisi keskustoimiston käytössä, mutta voitaisiin jakaa myös
maakunnallisille kyläyhdistyksille laatutyön toteuttamiseksi. Kirjataan toimintasuunnitelmaan, että keväällä 2018 käynnistetään laatutyö. Tällä pyritään aiempaa tasalaatuisempaan kylätoimintaan maan eri osissa.
*
*
*
Käytiin myös yleiskeskustelua mm. siitä, voidaanko tämän vuoden alijäämää vielä
pienentää eri keinoin.

77. Kylätoiminnan valtionapu vuonna 2018 ja eduskuntatapaamisten menettelytapa
SYTYn toimisto ja puheenjohtaja ovat informoineet valtiotalouden kehysten välitarkastelun yhteydessä eduskuntaryhmien puheenjohtajia ja ryhmien valiokuntavastaavia sekä eduskunnan valiokuntien puheenjohtajia. SYTY on myös neuvotellut kylätoiminnan valtionavusta uuden maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän kanssa 13.6.2017 ja toimittanut hänelle asiaa koskevat muistiot ja informoinut häntä muistakin paikallisen kehittämisen ajankohtaisista asioista.
VM:n esitys kylätoiminnan vuoden 2018 valtionavuksi on kehysriihitarkastelun jälkeen 1 100 000 e
eli 700 000 e enemmän kuin valtiotalouden vuoden 2017 kehyksessä. Valtionapu nousi eduskuntakäsittelyssä syksyllä 2016 täksi vuodeksi 650 000 euroon. Pääsihteeri selostaa.
Esitys:

Merkitään selostus tiedoksi sekä keskustellaan vaikuttamiskeinoista ja menettelytavoista koskien kylätoiminnan valtioavun ensi vuoden mitoitusta. Päätetään jatkotoimista eduskunnan käsitellessä vuoden 2018 talousarvioesitystä.
Mahdollisiin eduskuntatapaamisiin osallistuvat SYTYn puheenjohtajistosta yksi henkilö, SYTYn talouspäällikkö ja/tai kehittämisjohtaja sekä ko. olevan kansanedustajan
maakunnan kyläasiamies (LIITE 3).

Päätös:

Merkittiin tiedoksi vuoden 2018 valtionaputilanne. Todettiin, että kuluvana syksynä ei
ole aihetta järjestää valtionavun osalta eduskuntakierrosta.

78. Suomen Kylätoiminta ry:n sääntömuutos ja esitys SYTYn syyskokoukselle
SYTYn nimenmuutos ja sääntöjen muuttaminen on ollut käsittelyssä vuoden mittaan mm. jaostoissa, kevätkokouksessa, Leader-parlamentissa ja kylätoiminnan neuvottelupäivillä. SYTYn hallituksen edellisessä kokouksessa päätettiin esittää syyskokoukselle järjestön uudeksi nimeksi Suomen
Kylät ry - Finlands Byar rf. Pääsihteeri selostaa.
Esitys:

Keskustellaan sääntöjen muuttamisesta ja hyväksytään sääntöuudistus vietäväksi
vuoden 2017 syyskokouksen päätettäväksi (LIITE 4).

Päätös:

Hyväksyttiin sääntöuudistusesitys pienillä muutoksilla (mm. kohtaan 7.) vietäväksi
SYTYn syyskokouksen päätettäväksi.
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79. Suomen Kylätoiminta ry:n valtioavun piirissä olevan henkilöstön toimenkuvat
Suomen Kylätoiminta ry:n pääsihteeri jää eläkkeelle 1.3.2018 alkaen ja sitä ennen lomalle aikaisintaan joulukuussa 2017.
Edellisessä hallituksen kokouksessa päätettiin jakaa pääsihteerin työtehtävät toimiston henkilöstön
välillä sekä myös puheenjohtajalle. Siten pääsihteerin toimeen ei valita uutta henkilöä. Liitteenä on
esitys valtioavun piirissä olevien henkilöiden toimenkuvista ja työtehtävistä. Puheenjohtaja esittelee.
Esitys:

Keskustellaan esityksen pohjalta ja päätetään valtioavun piirissä olevien henkilöiden
uusista työnkuvista ja tehtävistä (LIITTEET 5).

Päätös:

Käydyn laajan keskustelun jälkeen hyväksyttiin valtioavun piirissä olevien henkilöiden uudet toimenkuvat ja tehtävät.

80. Suomen Kylätoiminta ry:n hallinnollisen ohjesäännön uusiminen
Suomen Kylätoiminta ry:n sääntöuudistuksen ja henkilöstön uusien työkuvien vuoksi on tarpeellista
päivittää myös SYTYn hallinnollinen ohjesääntö. Talouspäällikkö esittelee.
Esitys:

Käsitellään esitys ja hyväksytään se mahdollisin korjauksin ja tarkennuksin (LIITE 6).

Päätös:

Hyväksyttiin pienin muutoksin.

81. Projektipäällikön nimeäminen SYTYn STEA-hankkeeseen
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 5.7.2017 STEA:n esityksen mukaisesti Suomen Kylätoiminta ry:n ”Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten vertaisryhmillä” -hankehakemukseen
65 000 euron rahoituksen vuodeksi 2017 ja 130 000 euron vuosittaisen ohjeellisen varauksen vuosille 2018 ja 2019. Kehittämisjohtaja selostaa.
Esitys:

Laitetaan avoimeen hakuun Suomen Kylätoiminta ry:n ”Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten vertaisryhmillä” -hankkeen projektipäällikön toimi.
Projektipäällikön toimi alkaa 1.10.2017 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään
31.12.2017 asti (LIITE 7).

Päätös:

Avataan projektipäällikön haku.

82. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat
Jaostojen yhteiskokous pidettiin SYTYn kevätkokouksen yhteydessä 27.4.2017 ja Kyläjaoston seuraava kokous on 21.9.2017 Tampereella. Jaoston puheenjohtaja selostaa.
Esitys:

Keskustellaan selostuksen pohjalta ja merkitään ja merkitään se tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin kyläjaoston pj. Tauno Linkorannan selostus tiedoksi, mm. valtakunnallisen
ohjelman väliarviointi, brändiasia, laatutyön sisältö, valtionavun uudet jakokriteerit
indikaattorit ovat asialistalla.

sekä

83. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat
Leader-jaoston syyskauden 1. kokous pidettiin 22.8.2017. Leader-parlamentti päätti ja jaosto esittää
Leader-asiamiestoiminnan jatkamista ostopalveluna vuosina 2018-2020. Leader-jaoston puheenjohtaja selostaa.
Esitys:

Keskustellaan ja merkitään selostus tiedoksi sekä päätetään jatkotoimista.
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Päätös:
–

Merkittiin tiedoksi Leader-jaoston pj. Kari Kylkilahden selostus, mm. Leadersuomi.fi
sivuston avaaminen, Leader-tiedottaja ja seuraavan Leader-jaoston kokoonpano.
Uusi Leader-tiedottaja Sofia Tuisku esittäytyi ja kertoi töistään tulevina kuukausina
Leader-brändin vahvistamisessa.

84.
Valtakunnallisen Maaseutuparlamentin palaute
Joka toinen vuosi järjestettävä Maaseutuparlamentti pidettiin Leppävirralla Pohjois-Savossa
1. -3.9.2017. Tapahtuma keräsi kolmen päivän aikana noin 750 osallistujaa. Mainen pääsihteeri
Christell Åström ja muut paikalla olleet selostavat.
Esitys:

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi, keskustellaan saadusta palautteesta ja päätetään
tapahtuman jatkamisesta ja tapahtumapaikkakunnasta vuonna 2019. Ensi vuonna järjestetään jo aikaisemmin päätetyn mukaisesti LOKAALI -Paikallistoimijoiden juhlaseminaari 9.-10.9.2018 Savonlinnassa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Christell Åströmin selostus. Maaseutuparlamenttia pidettiin hyvin
onnistuneena.

85. Jäsenasiat
Suomen Kylätoiminta ry:n mahdollinen jäsenyys Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä. Pääsihteeri selostaa.
Esitys:

Päätetään hakea Suomen sosiaali ja terveys ry:n varsinaista jäsenyyttä (LIITE 8).

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

86.

Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

Esitys:

Käsitellään saapuneet hakemukset.

Päätös:

Ei saapuneita hakemuksia.

87.

Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin sekä kokouksiin
Toteutuneet:
- Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomitea 6.-7.6.2017, Jyväskylä (Niemi)
- Avoimet Kylät tapahtuma 10.6.2017, koko maa (Liitelä)
- Ministeri Lepän tapaaminen ja valtionapu 13.6.2017, Helsinki (Niemi, Perheentupa,
Rinne)
- Kyläasiamiesten kesäpäivät 14.-15.6. Oulainen (Aunola, Perheentupa)
- Farmari maatalousnäyttely 14.-17.6.2017, Seinäjoki (Haapanen, Niemi)
- SYTYn tiimi 19.6.2017, Helsinki G18 (tiimi)
- Valtakunnalliset Kotiseutupäivät 10.-13.8.2017, Jyväskylän ympäristö
- Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 11.8.2017, Jyväskylä (Niemi)
- Leader-jaosto 22.8.2017, Skybe (Walls)
- European Youth Rural Parliament elokuu 2017, Latvia (Smedslund)
- Paltan vuosikokous 31.8.2017, Helsinki (Niemi)
- Maaseutuparlamentti 1.-3.9.2017, Leppävirta (Mane)
Tulevat:
- SYTYn tiimi 12.9.2017, Helsinki G18 (tiimi)
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-

88.

Ruotsin kylähullut 10 vuotta -tapaaminen 15.9.2017, Tukholma (Niemi, Ropponen)
Kyläjaosto 21.9.2017, Tampere (Perheentupa)
Eduskunnan kylätoimintaverkosto 3.10.2017, Helsinki (Rinne, Aunola)
SYTYn ja MMM:n valtionapupalaveri 6.10.2017, Helsinki (Perheentupa, Rinne, Rokka)
European Rural Parliament 18.-21.10.2017, Hollanti / Venhorst (Rinne)
Maaseutupolitiikan neuvosto (Mane) 24.10.2017, Helsinki 2017, Helsinki (Rinne)
SYTY syyskokous 30.11.2017, Helsinki (tiimi)
Maaseutupolitiikan neuvosto (Mane) 13.12. 2017, Helsinki (Rinne)
Kylätoiminnan neuvottelupäivät 13.-14.12.2017, Tampere (Perheentupa)
Linc 2018 -Konferenssi 12.-14.6.2018, Rauma (Ravakka)
LOKAALI- paikalliskehittäjien juhlaseminaari 1.-2.9.2018, Savonlinna (tiimi)

Ilmoitusasiat / tiedoksi
- Suomen Kylätoiminta ry:n lausunto postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (LIITE 9).

89.

Muut esille tulevat asiat
- Hyväksyttiin Keski-Suomen Kylät ry:n 10.000 euron likvilainahakemus yhdeksi vuodeksi.

90.

Seuraavat hallituksen kokoukset

Esitys:

Hallituksen seuraavat kokoukset ehdotetaan pidettäväksi 31.10. ja 19.12.2017 klo
12.00 sekä Sytyn syyskokous 30.11.2017 klo 13.00 Hotel Arthurissa.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

91.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Risto Matti Niemi
pääsihteeri

Tuomas Perheentupa
hallituksen kokouksen sihteeri

