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1. TOIMINNAN LUONNE 
 
Suomen Kylät ry kokoaa maamme paikalliskehittäjät yhden sateenvarjon alle. Edustamme 
noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista kylien yhteenliittymää, 54 seu-
dullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kau-
punginosayhdistyksiä. Paikallinen kehittäminen kokoaa paikallisia voimavaroja ja sosiaa-
lista pääomaa toimimaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien puolesta. Haasteena on 
toimintaympäristön monimuotoisuus ja laajuus suhteessa toiminnan voimavaroihin. Kylä-
toiminnalla ei ole vielä riittäviä taloudellisia resursseja hoitaa valtakunnallisella ja maakun-
nallisella tasolla paikallistoimijoiden tuki-, koulutus- ja muita palvelutehtäviä. Tavoitteena 
on valtionavun nostaminen 2,0 miljoonaan euroon vuodessa, mikä mahdollistaisi kokoai-
kaisten maakunnallisten kyläasiamiesten palkkauksen sekä keskusjärjestön palvelu- ja 
eduntekemistehtävien riittävän resurssin. Resursseihin liittyvä haaste on toiminnan laadun 
ja laajuuden suuri alueellinen vaihtelu. Tähän olemme pyrkineet vastaamaan kylätoimin-
nan laatutyöllä sekä suunnittelemalla kehityskeskusteluprosessin maakunnallisten ky-
läyhdistysten kanssa, joka toteutettiin ensi kerran keväällä 2021 ja jota tullaan jatkamaan 
vuonna 2022.  
 
Suomi on kylätoiminnan ja paikallisen kehittämisen uranuurtaja Euroopan tasolla. Toiminta 
pohjautuu Suomen maaseutupoliittiseen järjestelmään, jonka osana Suomen Kylät ry, Lea-
der-ryhmät, maakunnalliset kyläyhdistykset ja yksittäiset kyläyhdistykset ovat. Suomen 
Kylät ry:lle on muodostunut pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn tuloksena toimivat kan-
sainväliset yhteydet eri maiden maaseutujärjestöihin ja kylätoimintaverkostoihin. 
 
Vuonna 2021 toimintaa leimasi jo toista vuotta koronapandemia, uudet virusmuunnokset ja 
niihin sopeutuminen. Avoimet Kylät -tapahtuma 12.6.2021 järjestettiin pääosin digitaalisena 
verkossa noin 600 osallistujakylän tuottamien sisältöjen avulla. 
 
Etätyö-, etäkokous- ja muissa digitaidoissa otettiin pitkiä loikkia ja järjestettiin suoria kou-
lutuksia kylille mm. kylätalojen koronatukien hakemisesta.  
 
Vuonna 2021 toimintaa leimasi jo toista vuotta koronapandemia, uudet virusmuunnokset ja 
niihin sopeutuminen. Avoimet Kylät -tapahtuma 12.6.2021 järjestettiin pääosin digitaalisena 
verkossa noin 600 osallistujakylän tuottamien sisältöjen avulla. Etätyö-, etäkokous- ja 
muissa digitaidoissa otettiin pitkiä loikkia ja järjestettiin suoria koulutuksia kylille mm. kylä-
talojen koronatukien hakemisesta, maallemuuton edistämisestä ja viestinnästä. Järjestön 
uusina toimihenkilöinä vuoden alussa aloittivat maallemuuttoasiamies Johanna Niilivuo, 
viestintäverkostokoordinaattori Anuliina Frantti ja valtakunnallisen kyläturvallisuushank-
keen vetäjä Pekka Rintala. Vuoden alussa toimintansa aloitti myös Suomen Kylät ry:n viides 
jaosto, nuorten tulevaisuusjaosto. Sillä oli heti iso näkyvyys maamme toisessa valtakunnal-
lisessa Maaseutuparlamentissa Kurikassa syksyllä 2021. Myös järjestön puheenjohtaja 
pääsi MTV3-uutisiin vuoden alussa kylätoiminnan uudistumista koskien. 
 
Edellisvuonna perustetun Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n toimintaa laajennettiin ja 
saavutettiin uusia, jopa teollisia asiakkuuksia. Yhtiöllä oli tärkeä rooli myös Suomen Kylät 
ry:n uuden puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan rekrytoinnissa. Vuoden aikana järjestettiin 
monia etätyötä, monipaikkaisuutta ja citymaalaisuutta käsitelleitä webinaareja, jotka aut-
toivat päättäjiä ymmärtämään käynnissä olevia nopeita muutoksia ja reagoimaan niihin po-
litiikkatoimin. Maaseudun uuden momentumin hyödyntämiseen saatiin vuoden 2021 lo-
pulla edellisvuoden tapaan 300 000,00 euron korotus kylätoiminnan valtionapuun edus-
kunnan taholta budjetin pienkorjauksista vuodelle 2022. Suomen Kylät ry:n hanketoiminta 
oli laajaa ja ulottui useisiin maakuntiin, täydentyen mm. valtakunnallisella kyläturvallisuus-
hankkeella, Leader-rahoitteisella Vetovoimainen ja vastaanottava kylä -hankkeella sekä 
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kansainvälisellä, älykkäiden kylien toimenpiteisiin liittyvällä Smart Rural 27 -hankkeella. 
STEA-rahoitteiset hankkeet päättyivät vuoden aikana ja Uudellamaalla toimiva työllisyys-
poliittinen hanke vuoden lopulla. 
 
Kylätoiminnan valtionapu nousi eduskunnan myötävaikutuksella vuonna 2021 ennätysta-
solle 1,4 miljoonaan euroon. Suomen Kylät ry:n hankekanta pysyi vahvana; vuoden 2021 
aikana keskusjärjestö toteutti kaikkiaan 6 eri hanketta sekä lisäksi Leader-asiamies-osto-
palvelutoimintaa. Avoimet Kylät verkossa -tapahtumaan 12.6.2021 osallistui noin 600 kylää 
ja toista tuhatta kylä/lähikauppaa yhteistyössä Päivittäistavarakauppayhdistys ry:n kanssa. 
Yhteistyötä tehtiin useiden muidenkin järjestöjen kuten MTK:n, ProAgrian, MSL:n, Soste ry:n 
ja Kansalaisareenan kanssa. Viime aikoina on ollut havaittavissa, että Suomen Kylät ry:stä 
on tullut varsin haluttu yhteistyökumppani eri alojen toimijoiden, mm. alkutuotanto- ja so-
siaalialan järjestöjen keskuudessa. Yhteistyössä MSL:n kanssa aloitettiin Valtakunnallisen 
paikallisen kehittämisohjelman 2021–24 tavoitteiden mukaisesti maaseutujärjestöjen yh-
teistyön tiivistämisprosessi ”R8000”. 
 
Suomen Kylät ry toimi myös kansainvälisellä tasolla monipuolisesti. E40-konsortion tarjous 
EU-komission Älykäs maaseutu -aloitteen kilpailutuksessa tuli hyväksytyksi, mikä toi Suo-
men Kylät ry:lle keskeisen kumppaniroolin kansainvälisen Smart Rural 21 -hankkeen toteu-
tuksessa. Ensimmäisen viiden pilottikylän joukkoon valittiin Suomen älykkäin kylä -kilpai-
lun finalisti Raudanmaa Pirkanmaalta. Suomen Kylät ry oli alustuksillaan mukana myös Eu-
roopan alueiden ja kaupunkien viikon työpajassa ”Global Crisis – Local Responses” ja jatkoi 
tarmokasta työtään Euroopan kylätoimintaliikkeiden kattojärjestön ERCAn uudistamiseksi. 
Suomen Leader-ryhmät ottivat aktiivisesti osaa EU-tason kattojärjestönsä ELARDin vaikut-
tamiskyselyihin ja vuoden 2021 eurooppalaista maaseutuparlamenttia valmisteltiin Puo-
laan. 
 
Suomen Kylät ry:n toiminta on kattanut kertomusvuonna mm. seuraavia osa-alueita: 
 
1. paikallisen kehittämisen valtakunnallisen yhteistyöjärjestön uudistaminen 
2. valtakunnallisen Paikallisesti paremmaksi - Paikallisen kehittämisen ohjelman  

2021–24 toteuttaminen  
3. Töitä Suomesta Työvoimapalvelut Oy:n toiminnan laajentaminen yhdessä MTK:n ja 

ProAgrian kanssa 
4. kylä-, Leader- ja muun paikallistoiminnan eduntekeminen mm. Maaseutupolitiikan 

neuvoston, eduskunnan kylätoimintaverkoston, CAP-strategiaryhmän ja –valmis-
telu-ryhmien sekä kansainvälisten yhteistyöverkostojen kautta 

5. ohjelmapoliittisten välineiden hyödyntäminen ja oman valtakunnallisen kehittämis-
ohjelman toteuttaminen maakunnallisten kyläyhdistysten ja yhteistyökumppanei-
den kanssa 

6. taloudellisten voimavarojen hankkiminen (mm. valtionapu, hanketoiminta, työllistä-
mistoiminta, oma varainhankinta) ja tietotaidon välittäminen (mm. koulutus, neu-
vonta ja muu tukitoiminta) maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leader-ryhmien 
kautta paikallistason toimijoille 

7. sosiaalipoliittisten, työllisyys-, verkosto- sekä muiden kehittämishankkeiden toteut-
taminen  

8. julkaisutoiminta ja mielipidevaikuttaminen 
9. kylien ja Leader-ryhmien koulutus-, neuvonta- ja tukitehtävät 
10. juristipalvelut 
11. kylä- ja paikallistoiminnan kansainvälisen verkoston työ ja sen vahvistaminen 
12. ruotsinkielinen toiminta yhteistyössä SLC/Svenskfinlands Byar’in kanssa. 
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2. YHDISTYKSEN KOKOUKSET  
 
2.1 Hallitus ja henkilöstö 
 
Suomen Kylät ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kymmenen varsinaista ja kymme-
nen varajäsentä (Liite 1). Hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2021 Joutsenten 
reitti ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne, 1. varapuheenjohtajana metsäjohtaja Marko Mäki-
Hakola MTK:sta ja 2. varapuheenjohtajana kyläasiamies, toiminnanjohtaja Esa Aunola Poh-
jois-Pohjanmaan Kylät ry:stä. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa: 16.3. 13.4. 1.6. 
14.9. 4.11. ja 14.12.2021. 
 
Hallituksen työn tukena ovat toimineet yhdistyksen henkilöstön lisäksi jaostot ja työryhmät. 
Näitä ovat kyläjaosto, Leader-jaosto, korttelijaosto, nuorisojaosto ja kansainvälisten asioi-
den jaosto, jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti. Osana tätä verkostoa ovat toimineet 
maakunnalliset ja seudulliset kyläasiamiehet, Leader-ryhmät, eri hankkeiden ohjaus- ja 
johtoryhmät, Svenskfinlands Byar sekä eduskunnan kylätoimintaverkosto, jonka puheen-
johtajana on toiminut kansanedustaja Katja Hänninen. 
 
Suomen Kylät ry:n henkilöstön määrä on pysynyt vuoden 2021 aikana vahvana johtuen 
useasta kehittämishankkeesta. Suomen Kylät ry:n palveluksessa oli vuoden 2021 aikana 
yhteensä 14 henkilöä, lisäksi toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto aloitti 14.12.2021 ja kv-asioissa 
osa-aikaisesti työskenteli Kim Smedslund. Valtionavulla keskusjärjestössä työskenteli 
kuusi henkilöä: kehittämisjohtaja, talouspäällikkö, viestintäpäällikkö, järjestösihteeri, maal-
lemuuttoasiamies ja viestintäverkostokoordinaattori. Henkilöstön ylimpänä esimiehenä on 
toiminut Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne. 

 
 

Taulukko 1: Suomen Kylät ry:n toimihenkilöt vuonna 2021 
 

Toimihenkilön nimi Työsuhde Toimipaikka 
Toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto 
 

14.12.2021 - Vaasa 

Kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa 
 

1.2.2000 - Karjalohja 

Talouspäällikkö Tuomas Rokka 14.4.2014 -  Perniö 
 

Järjestösihteeri Marianne Liitelä 
 

1.11.2012 - Perniö 

Viestintäpäällikkö Anssi Ketonen  
 

3.3.2020 - Perniö 

Maallemuuttoasiamies Johanna Niilivuo 1.2.2021 - Jyväskylä 
 

Viestintäverkostokoordinaattori Anuliina Frantti 1.2.2021 – 31.12.2021 Salo 
 

Leader-asiamies Heli Walls 
 

20.3.2013 - Uusikaupunki 

Projektipäällikkö Juhani Nenonen 
 

1.9.2012 – 31.12.2021 Helsinki 

Työvalmentaja Jari Kurjonen 
 

1.5.2017 – 31.12.2021 Lahti 

Työvalmentaja Ulla Kommonen 
 

11.3.2020 – 31.12.2021 Vihti 

Projektipäällikkö Manar Ameli 
 

1.11.2020 - Lapua 

Projektityöntekijä Maarit Tiittanen 
 

2.7.2018 - Huittinen 

Projektipäällikkö Pekka Rintala 
 

1.1.2021 - Helsinki 

Projektipäällikkö Pekka Anttila 
 

1.1.2018 – 30.6.2021 Turku 

Projektipäällikkö Kim Smedslund 
 

1.9.2020 -  Helsinki 
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2.2 Yleiskokoukset 
 
Suomen Kylät ry:n kevätkokous pidettiin 29.4.2021 Suomen Kylien toimistolla Perni-
össä/etäkokouksena. Suomen Kylät ry:n hallituksen puheenjohtaja, Joutsenten Reitti ry:n 
toiminnanjohtaja Petri Rinne avasi kokouksen. Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Heikki Hanhimäki (Uudenmaan Kylät ry), sihteeriksi Marianne Liitelä (Suomen Kylät ry) ja 
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Maarit Teuri (Ykkösakseli ry) ja Raija Suur-
onen (Etelä-Karjalan Kylät ry). Kokousedustajien valtakirjoja esitettiin 29 kpl ja osallistujia 
oli yhteensä 53. Kevätkokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat, hyväksyt-
tiin yhdistyksen vuosikertomus ja vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2020 sekä päätettiin pi-
tää jäsenmaksut vuonna 2022 vuoden 2021 tasolla.  
 
Suomen Kylät ry:n syyskokous pidettiin 25.11.2021 Suomen Kylien toimistolla Perni-
össä/etäkokouksena. Suomen Kylät ry:n hallituksen puheenjohtaja, Joutsenten Reitti ry:n 
toiminnanjohtaja Petri Rinne avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maarit 
Teuri (Ykkösakseli ry), sihteeriksi Marianne Liitelä (Suomen Kylät ry) ja pöytäkirjantarkasta-
jiksi sekä ääntenlaskijoiksi Gunilla Wasström (Pomoväst ry) ja Eliisa Vesisenaho (Pirkan 
Helmi ry). Kokousedustajien valtakirjoja esitettiin kaikkiaan 44 kpl ja osallistujia oli yhteensä 
59. Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi 2022–2023 Jari Koskinen, päätettiin hallituk-
sen jäsenten valinnat, käsiteltiin muut yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja hyväksyttiin yh-
distyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä hyväksyttiin sääntömuu-
tos koskien yhdistyksen nimenkirjoittajia. 
 
Uusiksi hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin kaksivuotiskaudeksi 2022–2023 
Tantarimäki Sami (Varsinais-Suomen Kylät ry), varajäsenä Kaija Merja (Pohjois-Savon Kylät 
ry); Teuri Maarit (Ykkösakseli ry), varajäsenä Poikonen Pia (Varsin Hyvä ry; Vesisenaho Eliisa 
(Pirkan Helmi ry), varajäsen Kurunlahti Nina (Nouseva Rannikkoseutu); Tulikukka Pirjo 
(Helka ry), varajäsenä Mäkinen Annukka (Kuntaliitto); Högbacka Mathias (Aktion Österbot-
ten rf), Österman Peter (SLF). Lisäksi eropyynnön jättäneiden Anne Vänttisen ja Elina Itä-
niemen tilalle valittiin kaudeksi 2022 Pyykkö Hannele (Vaara-Karjalan Leader), varajäsen 
Vänttinen Anne (Rajupusu Leader ry). 
 
Tilintarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin KHT Vesa Peltola ja varatilintarkastajaksi KHT Jouni 
Vanhala sekä toiminnantarkastajaksi pankinjohtaja Antti Riutta ja varatoiminnantarkasta-
jaksi Antti Huhtamäki. 
 
 
3. YHDISTYKSEN VARSINAINEN TOIMINTA 
 
3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
 
Vuonna 2021 on kohdassa 1. mainittujen erillistoimenpiteiden lisäksi uudistettu Suomen 
Kylät ry:n ja koko järjestön toimintaa sekä lisätty toiminnan tunnettuutta. Yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen aihealueita ovat olleet mm. etätyö, monipaikkaisuus ja maallemuutto, nuor-
ten osallisuus paikallisessa kehittämisessä, valmisteltava CAP-uudistus, kylien turvallisuus, 
kylien ja paikallisten yritysten koronatuet, maaseutu-kaupunki-vuorovaikutus, älykkäät ky-
lät, perusasteen kouluverkon turvaaminen ja kehittäminen sekä Suomen Kylät ry:n maa-
kunnallisten ja seudullisten jäsenyhdistysten työnantajaosaamisen vahvistaminen. Tee-
moja on käsitelty kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivillä, Leader-parlamenteissa ja 
eri neuvottelutapaamisissa, webinaareissa, koulutuksissa, puheenjohtajan maakuntakier-
roksilla sekä Maaseutuparlamentissa Kurikassa 28.–30.9. 
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Tavoitteidensa toteuttamiseksi Suomen Kylät ry on pitkin matkaa osallistunut valtioneu-
voston maaseutupoliittisen selonteon ja toimenpideohjelman toteutukseen ja 6. maaseu-
tupoliittisen kokonaisohjelman esitysten eteenpäin viemiseen omalta osaltaan. Vuoden ai-
kana hyväksyttiin myös uusi, järjestyksessään 7. maaseutupoliittinen kokonaisohjelma, joka 
korostaa maaseudun suunnannäyttäjäroolia kestävyysmurroksessa. Suomen Kylät ry on 
toiminut aktiivisesti eduskunnan ja sen eri valiokuntien (valtionapuasioissa mm. valtiova-
rainvaliokunta ja sen maatalousjaosto sekä maa- ja metsätalousvaliokunta), eduskuntaryh-
mien, eduskunnan kylätoimintaverkoston sekä maa- ja metsätalousministeriön suuntaan 
kylätoiminnan valtionavun tason varmistamiseksi ja kohottamiseksi vuodelle 2022. Suo-
men Kylät ry on laatinut lukuisia kannanottoja ja pyydettyjä lausuntoja maaseutua ja kyliä 
koskeviin uusiin lakiesityksiin sekä laki- ja asetusmuutoksiin. Lisäksi Suomen Kylät on osal-
listunut sisäministeriön vetämän sisäisen turvallisuuden yhteistyötyöryhmän työhön sekä 
Fingon puitteissa kestävän kehityksen kansallisen ohjelman arviointityöhön. 
 
Suomen Kylät ry on ministeri Jari Lepän johtaman Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) 
jäsen. Suomen Kylät ry:n luottamus- ja toimihenkilöt ovat osallistuneet Maaseutupolitiikan 
neuvoston työhön toimimalla neuvoston lisäksi sen sihteeristössä sekä eri teemaverkos-
toissa. Vuoden aikana Suomen Kylät ry oli mukana Suomen maatalous- ja maaseutupoli-
tiikan uudistusta linjaavassa CAP-strategiaryhmässä sekä CAP-maaseutu- ja –hallintomal-
lityöryhmissä, Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomiteassa sekä useiden ke-
hittämishankkeiden ohjausryhmissä. Lisäksi Suomen Kylät ry oli edustettuna mm. Seuran-
taloasiain neuvottelukunnassa, valtioneuvoston asettamassa Kansalaisyhteiskuntapolitii-
kan neuvottelukunnassa (KANE) sekä Maaseudun Sivistysliiton hallituksessa. Kylätoiminta 
on osa Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VAPEPA) verkostoa ja sillä on edustus sen kes-
kustoimikunnassa. Suomen Kylät ry on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) jäsen 
ja sillä on edustaja myös sen valtuustossa. 
 
Euroopan tasolla suomalainen kylätoiminta ja Leader-toiminta ovat herättäneet paljon kiin-
nostusta. Suomen Kylät ry on mm. Euroopan älykyläverkoston (Smart Village Network) pe-
rustajajäsenen. Aikaisemmin järjestö on toiminut aloitteentekijänä myös eurooppalaisen 
yhteistyö- ja kylätoimintajärjestön European Rural Community Alliance’n (ERCA) perusta-
misessa. Suomen Kylät ry on ollut aloitteellinen pohjoismaisen kylätoimintajärjestön 
(HNSL) ja Leader-ryhmien eurooppalaisen järjestön (ELARD) vahvistamisessa.  
 
 
3.2 Kylätoiminnan valtionapu 
 
Kylätoiminta sai ensimmäisen kerran pientä valtionapua vuonna 2003 eduskunnan teke-
mällä päätöksellä. Viime vuosikymmenen alussa valtionaputaso vakiintui noin 1 100 000 
euron tasolle notkahtaakseen vuosina 2015–2017 lähes kolmasosaan aiemmasta tasosta. 
Tästä syystä Suomen Kylät ry joutui hakemaan näinä vuosina merkittävän lisäyksen mää-
rärahoihin eduskunnan päättämistä syksyn ns. budjetin pienkorjausrahoista, mikä edellytti 
järjestöltä paljon vaikuttamistyötä puolueiden, eduskunnan valiokuntien ja myös suoraan 
silloisen valtiovarainministerin suuntaan.  
 
Vuodesta 2018 alkaen maa- ja metsätalousministeriö ministeri Jari Lepän myötävaikutuk-
sella on palauttanut kylätoiminnan valtionavun 1.100.000 euron tasolle, mikä on mahdol-
listanut jälleen toiminnan kohtuullisen vakauden. Kyseinen summa oli MMM:n esitys kylä-
toiminnan valtionavuksi myös vuodelle 2021. Tämä taso ei edelleenkään riitä maakunnal-
listen kyläasiamiesten 100 % työajan kattamiseen; lisäksi tarvitaan hankerahoitusta. Suo-
men Kylät ry on esittänyt maa- ja metsätalousministeriölle ja eduskunnalle pitkän ajan ta-
voitetasoksi 2 miljoonan euron valtionapua, jolla kyettäisiin täysipäiväistämään maamme 
kaikkien maakuntien kyläasiamiehet sekä takaamaan keskusjärjestön palvelu- ja 
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eduntekemistehtävien riittävä resursointi. 
 
Budjetin pienkorjausten yhteydessä tehdyssä vaikuttamistyössä suhteessa eduskuntaan 
Suomen Kylät ry onnistui erittäin hyvin syksyllä 2020, sillä eduskunta korotti kylätoiminnan 
valtionapua vuodelle 2021 300 000 eurolla erityisperusteenaan ajankohtaisen maalle-
muuttotoiminnan ja paikkariippumattomuuden edistäminen. Eduskuntalisäyksen jälkeen 
kylätoiminnan valtionapu vuodelle 2021 oli yhteensä 1 400 000 euroa. Eduskunnan myön-
tämä valtionavun lisäys 300 000 euroa jaettiin Suomen Kylät ry:n hallituksen päätöksellä 
erillisesti siten, että siitä kohdistettiin 140 000 euroa Suomen Kylät ry:lle ja 160 000 euroa 
maakunnallisille kyläyhdistyksille ja Svenskfinlands Byarille. 
 
Marraskuussa 2021 Suomen Kylät ry kääntyi jälleen eduskunnan puoleen 300 000 euron 
lisämäärärahan saamiseksi budjetin pienkorjauksista MMM:n aiemmin myöntämään 1 100 
000 euron suuruiseen kylätoiminnan valtionapuun vuodelle 2022. Perusteena pyynnölle 
oli hyvin käynnistyneen maallemuuton aktivointitoiminnan jatkaminen koko järjestön ta-
solla. Joulukuussa 2021 saatiin tieto, että eduskunta on myöntänyt myös vuodelle 2022 300 
000 euron lisäyksen kylätoiminnan valtionapuun. Siten myös vuonna 2022 kylätoiminnan 
valtionapu on tähänastisella ennätystasolla eli 1 400 000 euroa. Eduskunnalta saadun li-
säyksen jako keskusjärjestön ja maakunnallisten kyläyhdistysten välillä päätettiin samalla 
tavoin kuin vuotta aiemmin eli Suomen Kylät ry:lle 140 000 euroa ja maakunnallisille ky-
läyhdistyksille 160 000 euroa. 
 
Sovittu valtionavun jakoperiaate Suomen Kylät ry:n ja maakunnallisten toimijoiden välillä 
on perusrahoituksen osalta jo pitkään ollut, että valtionavustuksen kasvaessa/vähenty-
essä 100 000 eurolla, maakunnallisten toimijoiden osuus rahoituksesta kasvaa/vähentyy 
yhdellä prosenttiyksiköllä. Kylätoiminnan valtionavun käytön raportointiin ja tilityksiin on 
annettu koulutusta ja puhelinneuvontaa maakunnallisille kyläyhdistyksille ja niiden luotta-
mushenkilöille, kyläasiamiehille ja talousasioista vastaaville, samoin kylätoiminnan neuvot-
telupäivien ja muiden tilaisuuksien yhteydessä. 
 
 
3.3 Paikallisen kehittämisen ohjelman toteuttaminen 2021–2024 
 
Edellistä valtakunnallista ”Voimistuvat kylät - Vahvistuvat lähiyhteisöt 2014–2020” -ohjel-
maa toteutettaessa jouduttiin huomaamaan, että ohjelman laadinnan jälkeen tapahtui pal-
jon asioita, jotka eivät olleet laadinnan aikaan ennakoitavissa, ja jotka vaikuttivat merkittä-
västi toimintaympäristöön ja toiminnan sisältöihin. Tällaisia ovat olleet mm. ilmastonmuu-
tokseen, maahanmuuttoon sekä sote-uudistuksen eri käänteisiin liittyvät haasteet, ko-
ronapandemian vaikutuksista puhumattakaan.  
  
Vuoden 2020 aikana järjestössä laadittiin uusi Paikallisuudella paremmaksi - Paikallisen ke-
hittämisen ohjelma vuosille 2021–2024. Aiempaa melko raskassoutuista ohjelmaprosessia 
ja seitsenvuotista ohjelman kestoa päätettiin nykyisessä nopeasti muuttuvassa toimin-
taympäristössä ketteröittää lyhentämällä ohjelman aikajännettä sekä muuttamalla ohjel-
maa tiiviimmäksi ja strategisemmaksi. Uudessa ohjelmassa, joka astui voimaan vuoden 
2021 alusta, toimenpide-ehdotusten määrä väheni noin puoleen aiemmasta eli 25:een.  
Myös ohjelman luettavuuden parantamiseen kiinnitettiin paljon huomiota. Ohjelman val-
misteluun kytkeytyivät läheisesti Suomen Kylät ry:n kylä-, kortteli. Leader- ja kv-jaostot 
sekä Suomen Kylät ry:n hallitus. Ohjelmaluonnosta käsiteltiin myös paikallistoimijoille jär-
jestetyssä isohkossa keskustelutilaisuudessa. Tämän jälkeen ohjelma hyväksyttiin Suomen 
Kylät ry:n syyskokouksessa 26.11.2020, jossa ohjelmaprosessin sihteerinä toiminut kehittä-
misjohtaja Tuomas Perheentupa esitteli ohjelman keskeisen sisällön. Ohjelman suomen- 
ja ruotsinkieliset versiot julkaistiin taitettuna painotuotteena sekä ladattavana nettiversiona. 
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Ohjelman toimeenpano on käynnistetty vuoden 2021 aikana. Merkittävä edistysaskel on 
toteutumassa mm. ohjelman toimenpide-ehdotuksen 2. ”Kootaan maaseutujärjestöjen yh-
teistyöfoorumi ajamaan yhteisiä maaseutuintressejä” suhteen. Yhteistyökumppanimme 
Maaseudun Sivistysliitto on tämän ehdotuksen pohjalta kutsunut koolle keskeisimmät 
maaseutujärjestöt pyrkimyksenä perustaa maaseutujärjestöjen pysyvä yhteistyöfoorumi. 
Useat maaseutujärjestöt ovatkin jo ilmoittaneet halukkuutensa osallistua tällaiseen yhteis-
työhön. Asian etenemistä on valmisteltu MSL:n ja sen uuden puheenjohtajan Tuomas Kuh-
mosen vetämässä ryhmässä, joten ehdotus toteutunee hyvää vauhtia. Myös ehdotus 3. 
”Perustetaan nuorten tulevaisuusjaosto Suomen Kylät ry:n hallituksen alaisuuteen” on toteu-
tunut vuoden 2021 aikana, ja Suomen Kylät ry:n viidennen jaoston työ on lähtenyt hyvin 
käyntiin. Moni muukin toimenpide-ehdotuksista on edennyt.  
 
Nykyinen Paikallisen kehittämisen ohjelma, joka on järjestyksessään jo viides, on voimassa 
vuoden 2024 loppuun. 
 
 
3.4 Maaseutuparlamentti ja Vuoden Kylä 2021 
 
Vuosittain järjestettävä paikallistoimijoiden valtakunnallinen juhlaseminaari eli LOKAALI on 
vuoden merkittävin tapahtuma kylä-, Leader- ja muille paikallistoimijoille. Vuonna 2017 
Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti korvasi kyseisen vuoden LOKAALI-juhlaseminaa-
rin, kuten myös vuonna 2021, jolloin järjestettiin Maaseutuparlamentti 28.–30.9.2021 Kuri-
kassa. 
 
Suomen Kylät ry toimi vuoden 2021 Maaseutuparlamentin pääyhteistyökumppanina. Käy-
tännössä osallistuimme tapahtuman suunnitteluun ja viestintään. Viestintäpäällikkö toimi 
koko vuoden sekä Maaseutuparlamentin projektiryhmässä ja -viestintäryhmässä. Suomen 
Kylät sai valtakunnallisen tapahtuman kumppanuuden myötä runsaasti näkyvyyttä.  
 
Maaseutuparlamentin yhteydessä Suomen Kylät toteutti omana iltatilaisuutena palkinto-
gaalan, jossa palkittiin Vuoden Kylä ja kunnianmaininnan saavat kylät sekä Kylätoiminnan 
tiennäyttäjät, Vuoden Maaseututoimija ja maaseutua julkisuudessa hyvin edustanut Vuo-
den Maaseutukasvo. Uutena palkittiin myös nuorisojaoston organisoima Vuoden Nuori Pai-
kallistoimija. Palkintogaala toteutettiin laadukkaana monikameratuotantona, jossa video-
tuotantotiimissä työskenteli noin kymmenen ihmistä. Suomen Kylät vastasi palkintogaalan 
sisällöstä ja ohjelmatuotannosta itsenäisesti. Palkintogaalassa annettiin ensimmäistä ker-
taa kaikille palkittaville myös aikaa palkintopuheenvuoroille. Suurin osa puheista kuvattiin 
ennakkoon ja juhlavat puheet näytettiin palkintogaalassa videoina. 
 
Vuoden Kylä 2021 -tunnustuksen sai Lantulan kylä Pirkanmaalta. Kunniamaininnat saivat 
Oravi Etelä-Savosta ja Ylläsjärvi Lapista. Kylätoiminnan tiennäyttäjäksi nimettiin Tuula Eilittä 
Keminmaalta Lapista, Marjatta Valkonen Kangasniemeltä Etelä-Savosta ja Jari Elo Kotkan 
Tiutisista Kymenlaaksosta. Vuoden maaseututoimijaksi nimettiin Etelä-Pohjanmaan maa-
kuntajohtaja Asko Peltola. Peltola on suomalaisen maaseudun puolestapuhuja ja monipuo-
linen tekijä. Vuoden Maaseutukasvoksi nimettiin Punkaharjulla hotellia pyörittävä Saimi Ho-
yer. Vuoden Nuoreksi Paikallistoimijaksi nimettiin Sanna Petäjämaa Luohuan kylältä Siika-
joelta Pohjois-Pohjanmaalta, kunniamaininnan saivat Vilina Välimäki Kellahden kylästä Po-
rista Satakunnasta ja Niko Luokkakallio Jokipiin kylästä Kurikasta Etelä-Pohjanmaalta. 
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3.5 Avoimet Kylät  
 
Avoimet Kylät -päivän tarkoituksena on lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja esitellä kylien 
monipuolista toimintaa. Avoimet Kylät -päivä on konsepti, joka on kehitetty ja toteutettu 
ensimmäisen kerran Satakunnassa kesällä 2013. Vuodesta 2015 Avoimet Kylät -päivä on 
järjestetty valtakunnallisena tapahtumana aina kesäkuun toisena lauantaina. 
 
Avoimet Kylät -päivä järjestettiin 12.6.2021. Edellisenä vuonna tapahtuma toteutettiin en-
simmäistä kertaa verkossa ja tapahtuma onnistui yli odotusten. Näin ollen vuoden 2021 ta-
pahtuma toteutettiin jälleen pääosin verkossa, mutta lisäksi mukana oli pieniä live-tapah-
tumiakin.  
 
Tapahtumaan ilmoittautuneet kylät intoutuivat tekemään muun muassa videoita, digitari-
noita, kuvagallerioita ja retkeilyreitistöjä. Päivän isompana tavoitteena on digiosaamisen 
vahvistaminen ja kylien yhteisen näkyvyyden hyödyntäminen. Avoimet Kylät -teemoina oli 
erityisesti maallemuutto ja lähimatkailu. Tavoitteena oli saada kylien kiinnostavat lähimat-
kailukohteet parrasvaloihin ja tuoda uusia käyntikohteita matkailijoiden tietoisuuteen. En-
simmäistä kertaa tapahtumaan otettiin mukaan myös kunnat. Kunnilla oli mahdollisuus 
markkinoida esimerkiksi kylien vetovoimatekijöitä ja asuinalueita mahdollisille maalle-
muuttajille. 
 
Avoimet Kylät -päivässä olivat mukana kaikki 19 maakuntaa. Kylien erilaisia tapahtumia oli 
valtakunnallisesti yhteensä yli 600, joista noin 270 oli erilaisia verkkosisältöjä, noin 140 ky-
lien ulkoilupaikkoja ja -reittejä, noin 110 live-tapahtumia ja noin 90 maallemuuttokohteita, 
Kaikkien osallistuvien kylien tapahtumat ja sisällöt koottiin yhteisille kotisivuille (www.avoi-
metkylat.fi) sekä GoogleMaps -karttapohjalle. Kartta sai liki 14 000 näyttökertaa. 
 
Kylien monipuolisten tapahtumien järjestelyistä ja ohjelmista vastasivat kylien aktiiviset ih-
miset, yhdistykset, yritykset ja muut toimijat. Päivän järjestämisestä, tiedottamisesta ja 
markkinoinnista vastasivat maakunnalliset kyläyhdistykset sekä joillakin alueilla Leader-
ryhmät yhdessä Suomen Kylät ry:n kanssa. Avoimet Kylät -tapahtumaan osallistui suuri 
määrä tekijöitä: kaikkien 19 maakunnan kyläasiamiehet tai muut tapahtumasta vastaavat 
henkilöt sekä jokaisen Avoimet Kylät -päivään osallistuneen kylän eri tapahtumia toteutta-
neet toimijat. Monissa kylissä tapahtumia olivat toteuttamassa kyläyhdistysten lisäksi 
muutkin alueen yhdistykset, harrastusryhmät ja toimijat; yhteistyö ja verkostot olivat laajoja. 
Kylät tekivät kukin oman näköisensä tapahtuman.  
 
Tapahtumasta tiedotettiin laajasti Facebook-sivuilla (www.facebook.com/AvoimetKyla-
tOppnaByar/) ja valtakunnallisin lehdistötiedottein. Maakunnille ja tapahtumiin osallistu-
ville kylille tarjottiin tiedotepohjia, logot, kuvia ja koulutuksia. Avoimet Kylät -tapahtuma 
teki jälleen yhteistyötä mm. tiedottamisessa Päivittäistavarakauppa ry:n organisoiman Ky-
läkauppapäivän kanssa, joka järjestetään niin ikään kesäkuun toisena lauantaina. Kyläkaup-
papäivään osallistuneet kyläkaupat merkittiin Avoimet Kylät -karttapohjalle.  
 
Maakunnallisilta kyläyhdistyksiltä saatujen indikaattorivastausten perusteella arvioidaan 
tapahtumissa olleen kaikkiaan 144 000 kävijää. Suomen Kylät ry:n Avoimet Kylät -päivitys 
Facebookissa tapahtumapäivänä 12.6. tavoitti yli 19 000 henkilöä, ja se sai jakoja 81 ollen 
yksi Suomen Kylien vuoden 2021 katsotuimmista FB-julkaisuista. 
 

http://www.avoimetkylat.fi/
http://www.avoimetkylat.fi/
http://www.facebook.com/AvoimetKylatOppnaByar/
http://www.facebook.com/AvoimetKylatOppnaByar/
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3.6 Koulutus-, neuvonta- ja muut tukipalvelut jäsenkunnalle  
 
Suomen Kylät ry on tarjonnut jäsenkunnalleen neuvontaa, koulutusta ja tiedonvälitystä ky-
lätoiminnasta, Leader-työstä ja paikallistoiminnasta sekä esimerkkejä hyvistä toimintata-
voista. Vuoden 2021 erityispainotus koulutuksessa osoitettiin viestinnälle ja digitalisaation 
edistämiselle kylätoimintakentällä. Kolutusalustana käytettiin lähes poikkeuksetta valta-
kunnalliseen kouluttamiseen hyvin soveltuvaa Teamsia, jonka avulla on myös tallennettu 
koulutussisältöjä myöhemmin katsottaviksi kokonaisuuksiksi. Koulutuspalveluita on tuo-
tettu pääosin valtionavulla, mutta osin myös eri kehittämishankkeiden kautta. Kanavia ovat 
olleet mm. Töitä kaikille -hanke, Koti kylässä -hanke, Leader-asiamiestoiminta sekä ruot-
sinkielinen palvelu Finlandssvensk Byar’in kautta. Muita välineitä ovat olleet www.suomen-
kylat.fi -sivusto sekä sosiaalinen media mm. Facebook- ja Twitter-sivustojen kautta.  
 
Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät järjestettiin vuonna 2021 etä-
tilaisuuksina Teamsin välityksellä, kevätkaudella 5.5.2021 ja syyskaudella 8.–9.12.2021. 
Muita tapahtumia olivat Leader-etätapaamiset Maaseutuverkoston järjestämien tilaisuuk-
sien yhteydessä ja Leader-ryhmien yhteiset etäkokoukset. Myös puhelinneuvonta jä-
senyhdistyksille ja paikallisille kyläyhdistyksille muodostaa merkittävän osan keskusjärjes-
tön tarjoamista paikallistoiminnan tukipalveluista.  

http://www.suomenkylat.fi/
http://www.suomenkylat.fi/
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Suomen Kylät järjesti erilaisia koulutustilaisuuksia, webinaareja ja infoja: Avoimet Kylät-in-
fot 25.3.2021 ja 20.4.2021, Citynomadi-koulutus 30.3.2021, Kylälle asumaan- illat ja Teams-
koulutukset räätälöitynä jokaiselle maakunnalle, Kuvat tarinaksi -työpajakoulutus 6.5.2021, 
Canvan perusteet 17.5.2021 ja 28.10.2021, Korona-avustushaku seurantaloja ylläpitäville yh-
teisöille -koulutus 7.9.2021, Turvallisuuswebinaari 8.10.2021, Kylän palvelut ja elämykset 
tuotteeksi -koulutus 17.11.2021, Yhdistysavain.fi-palvelut kyläyhdistyksille 23.11.2021. 
 
Paikallistoimijoiden käytössä on juridinen puhelinpalvelu, jonka kautta jäsenyhdistykset 
saavat maksutonta puhelinneuvontaa mm. työnantaja-, verotus- ja sopimusoikeudellisissa 
kysymyksissä. Palvelu on käyttäjille maksutonta (1 tunti/oikeustapaus) ja se on toteutettu 
ostopalveluna turkulaisen Lakiasiaintoimisto Siron kanssa. Lisäksi Suomen Kylät ry:n ta-
louspäällikkö on opastanut maakunnallisia kyläyhdistyksiä taloushallinnossa kuten valtio-
avun käyttösuunnitelmiin ja -selvityksiin sekä tilinpäätöksiin liittyvissä asioissa. Eri hankkei-
den projektityöntekijät ovat tarjonneet oman alansa neuvontaa eri toimijatahoille. 
 
Suomen Kylät ry on hakemuksesta myöntänyt omasta pääomastaan likviditeettilainoja 
maakunnallisille kyläyhdistyksille hankkeiden väliaikaisrahoituksen tueksi hallituksen pää-
töksellä. 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.  
 
 
3.7 Viestintä  
 
Ulkoinen viestintä   
Suomen Kylien viestinnän tavoitteena on paikallisen kehittämisen näkyvyyden kasvatta-
minen ja järjestön tunnettuuden lisääminen. Vuoden 2021 aikana viestintää tuki vuoden 
alussa palkattu viestintäverkostokoordinaattori, jonka vastuualueina olivat digikoulutusten 
organisointi ja viestintäverkoston kehittäminen. Lisäksi saimme runsaasti näkyvyyttä maal-
lemuuttoasiamiehen kautta, joka palkattiin samaan aikaan viestintäverkostokoordinaatto-
rin kanssa. Suomen Kylien vuoden 2021 viestinnässä painottuivat maallemuutto ja moni-
paikkaisuus. Lanseerasimme uuden maalleasumaan.fi-verkkosivuston, jonka tavoitteena 
on auttaa maallemuuttajaa unelmien toteuttamisessa. Maalleasumaan.fi-sivustolle saatiin 
yhteensä 3700 katselua. Lisäksi maallemuuttoasiamies ja viestintäverkostokoordinaattori 
järjestivät Kylälle asumaan -kiertueen webinaareina. Vuoden 2021 aikana panostettiin eri-
tyisesti videotuotantoon. Toteutimme itsenäisesti kuusiosaisen maallemuuttoa käsittele-
vän videosarjan, joka tavoitti tuhansia ihmisiä humoristisen otteensa ansiosta. Suurin vies-
tinnällinen onnistuminen saavutettiin Semmareiden yhteistyöllä. Kuvasimme Semmarei-
den kanssa yhdessä musiikkivideon nimeltä Mantelisilmä. Videota on katsottu eri so-
mealustoiden kautta yli 20 000 kertaa. Yksin Youtubessa videon tavoittavuus Semmarei-
den omalla kanavalla on yli 17 000 näyttöä. Videota hyödynnettiin laajasti myös Maaseu-
tuparlamentin palkintogaalassa. 
  
Suomen Kylät ry:n näkyvyys sosiaalisen median kanavissa kasvoi vuonna 2021 tasaisesti. 
Lanseerasimme myös uuden kanavan, eli Linkedin-alustan Suomen Kylien käyttöön. Kaik-
kien aktiivisessa käytössä olevien sosiaalisen median tilien (Facebook, Instagram, Twitter) 
seuraajamäärä kasvoi. Facebookissa kasvua oli yli 20 prosentti prosenttia seuraajien nous-
tessa 2760 henkilöstä 3400 henkilöön. Kasvua oli merkittävästi Instagramissa nousten yli 
36 prosenttia 880 seuraajasta 1200 henkilöön. Suomen Kylät ry:n verkkosivuilla oli merkit-
tävästi kasvua. Suomen Kylien sivuille ohjattiin liikennettä erilaisten julkaisujen avulla ja si-
vuston kävijämäärä nousi noin 55 prosenttia. Leadersuomi.fi-sivuston vierailijamäärä laski 
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viisi prosenttia.  Avoimet kylät -päivää mainostettiin kesäkuussa ennen tapahtumaa valta-
kunnallisella radiomainoksella. Avoimet Kylät sivuston kävijämäärä laski hiukan vuodesta 
2020. Tapahtuma järjestettiin jälleen verkossa, joten päivän somepäivitykset tavoittivat 
merkittävän väestön. Verkkosivuston vierailijamäärä laski 34 000 vierailijasta 32 200 vierai-
lijaan. Avoimet Kylät verkossa -tapahtuma näkyi ja kuului somekanavilla, kun kylät tuottivat 
omille kanavilleen julkaisuja päivään liittyen. Suomen Kylät tarjosi Avoimet Kylät päivään 
osallistuville kylille myös koulutusta. 
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Tiedotejakelu vaihdettiin ePressi-järjestelmästä Meltwaterin mediaseuranta ja tiedotepal-
veluun.  ePressin ja Meltwaterin kautta lähetettiin yhteensä 20 tiedotetta. Vastaanottajia 
yhdellä tiedotteella oli noin tuhat toimitusosoitetta.  
  
Vuoden suurin viestinnällinen ponnistus oli Maaseutuparlamentti-tapahtumaan liittyvä 
viestintä. Kurikan Maaseutuparlamentissa järjestettiin Suomen Kylien palkintogaala, jossa 
jaettiin tunnustukset ansiokkaille maaseudun ja kyläkentäntoimijoille. Tilaisuus striimattiin 
ennennäkemättömän laadukkaalla tavalla koko Suomeen.  
 
Taulukko: Suomen Kylät ry:n ylläpitämien sivustojen kävijämäärät vuosina 2020 ja 2021.

 
 
 
Sisäinen viestintä 
Suomen Kylät ry välitti jäsenilleen ajankohtaista tietoa paikalliskehittämisestä ja tarjosi ai-
heeseen liittyvää neuvontaa ja vinkkejä esimerkiksi Teamsin käyttöönottoon. Sisäistä vies-
tintää toteutettiin erityisesti erilaisten Suomen Kylien alla olevien sähköpostilistausten 
kautta. Vuonna 2021 jatkettiin kyläasiamiesten kuukausittainen viestintäkahvi-tuokiota, 
jonka avulla ylläpidettiin aktiivista tiedonvälitystä maakuntien ja keskusjärjestön välillä. 
  
Ajankohtaisista asioista tiedotettiin sähköisellä uutiskirjeessä, joka ilmestyi vuonna 2021 yh-
deksän kertaa. Uutiskirje lähetettiin Mailchimp-järjestelmällä alkuvuonna ja loppuvuodesta 
saatiin käyttöön laadukkaampi ja ammattimaisempi LianaMailer-järjestelmä. Lisäksi ajan-
kohtaisia uutisia ja tärkeitä nostoja välitettiin Facebook-sivulla, Twitterissä ja verkkosivuilla 
www.suomenkylat.fi. 
  
Sisäisessä viestinnässä käytettiin tehokkaasti Microsoftin Office 365 -työkaluja, joista tär-
kein vuonna 2021 oli kokoustamiseen ja tiedostojen välitykseen tarkoitettu Teams-ohjelma. 
Lisäksi henkilöstö laajensi pilvipalveluiden käyttöä tiedostojen tehokkaaseen tallentami-
seen ja yhteismuokkaamiseen. 
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3.8 Maallemuuttotoiminta 
  
Suomen Kylät päätti vuonna 2021 panostaa maallemuuton edistämiseen. Eduskunnan 
myöntämästä valtionavun lisämäärärahasta osa osoitettiin maallemuuttoasiamiehen palk-
kaamiseen, ja tässä tehtävässä aloitti 1.2.2021 Johanna Niilivuo. 
 
Maallemuuttotyötä tehtiin kylien, kuntien ja maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa. Ke-
väällä käynnistettiin Kylälle asumaan -illat ja avattiin uusi maalleasumaan.fi -sivusto. Kai-
kille avoimissa Kylälle asumaan -illoissa uusia asukkaita tavoittelevat kylät pääsivät esit-
täytymään ja maakunnittain järjestettyjä iltoja pidettiin 11 vuoden aikana. Jokaisessa illassa 
esiintyi keskimäärin kolme kylää ja kuulolla oli kaikkiaan noin 500 henkilöä.  
Maalleasumaan.fi -sivustolla vieraili vuoden aikana noin 3000 kävijää. Siellä on esillä noin 
sadan kylän tiedot sekä tarinoita maallemuuttajista ja tietoa maallemuuttajille.  
 
Maallemuuttoasiamies piti puheenvuoron tai alustuksen noin 30 tilaisuudessa. Muutamina 
nostoina osallistuminen Maaseutuverkoston Monipaikkaisuuden mahdollisuudet -työryh-
mään, Janakkalan kumppanuuspöytään ”Kylille lisää asukkaita” sekä valtakunnalliseen 
Maaseutuparlamenttiin. 
 
Uusi tehtävänimike herätti kiinnostusta mediassa ja maallemuuttoasiamies esiintyi eri me-
dioissa (tv, radio, printti, podcast) saaden reilut 40 mediaosumaa.  
 
Viestintätiimin kanssa yhteistyössä ideoitiin ja toteutettiin seitsemän maallemuuttoaiheista 
lyhytvideota sekä tehtiin yhteistyössä Seminaarimäen mieslaulajien kanssa musiikkivideo 
Mantelisilmä, mikä näkyi vuoden aikana Suomen Kylien kanavissa ja tilaisuuksissa sekä sai 
tuhansia katselukertoja Suomen Kylien ja Semmareiden YouTube -kanavilla.  
 
Maallemuutto oli yksi vuoden 2021 Avoimet Kylät päivien teemoja ja mukana oli 79 maal-
lemuuttoaiheista kohdetta.  
 
Vuoden lopulla käynnistettiin kylien näkyvyyden lisäämistä ja maaseutupuheen raikasta-
mista tavoitteleva Ylpeydellä kylästä -somekampanja, jonka suojelijana toimii Saimi Hoyer. 
Kampanja jatkuu vuonna 2022.  
 
 
3.9 Kansainvälinen yhteistyö  
 
European Rural Community Association (ERCA) 
Eurooppalaisten kyläliikkeiden verkosto European Rural Community Alliance (ERCA) pe-
rustettiin vuonna 2009. Vuonna 2021 uudeksi hallituksen jäseneksi Suomesta valittiin 
Reena Laukkanen-Abbey. Peter Backa, Kim Smedslund ja Petri Rinne ovat tarkkailujäseniä 
(observing members). ERCA järjesti viime vuoden lopulla Euroopan maaseutuparlamentin 
välitapahtuman verkossa ja aloitti kylä- ja yhteisötoimijoiden yhteistoimintaa ja osaamista 
kehittävän prosessin tarkoituksena tukea mm. kyläliikkeen perustamista Skotlannissa. 
 
European LEADER Association for Rural Development (ELARD) 
ELARDin (www.elard.eu) eli Leader-ryhmien yhteisen kattojärjestön tavoitteena on vahvis-
taa LEADER/CLLD-toimintatapaa Euroopassa. ELARD on tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä 
LEADER/CLLD;n eteen eri EU:n työryhmissä sekä kyselyjä koronaan ja EU:n maaseutuvisi-
oon liittyen. Avauksia on tehty myös Kiinaan ja Georgiaan päin. Suomen Kylät ry:n jäsenyy-
den kautta Suomen 54 Leader-ryhmää ovat ELARDin jäseniä. Suomen edustajana ELARD:n 
jäsenkokouksissa sekä sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa on toiminut Marjo Tol-
vanen Leader Seprasta vuodesta 2017 lähtien. ELARD-puheenjohtajana toimi vuonna 2021 

http://www.elard.eu/
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Leader-toiminnanjohtaja Marion Eckhardt Ruotsista. Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin 
Ranska ja Saksa. ELARD järjesti joulukuussa 2021 LEADER 30v -juhlatapahtuman Ruotsissa, 
johon osallistui livenä satoja osallistujia ympäri Eurooppaa.  
 
Partnership for Rural Europe (PREPARE) 
PREPARE-verkosto (Kim Smedslund on hallituksen jäsen) kehittää kansalaisyhteiskunta-
pohjaisia maaseutuverkostoja EU-jäsenyyttä hakevissa maissa. Se on tukenut myös omien 
jäsenjärjestöjensä maaseutuverkostoja tarpeen mukaan. PREPARE järjesti yhdessä Euroo-
pan ja talous- ja sosiaalikomitean (EESC) kanssa webinaarin syksyllä 2021 teemana kau-
pungin ja maaseudun yhteistoiminta (osana EESC:n mietintöä). Suurin työ on ollut vastuu 
vuoden 2022 Eurooppalaisen maaseutuparlamentin valmistelusta yhdessä Puolalaisen 
isännän kanssa. 
 
Eurooppalainen Maaseutuparlamentti (ERP) 
Vuosi 2021 oli viidennen maaseutuparlamentin valmistelua. Isäntänä vuonna 2022 toimii 
Kielce Puolassa. Kantavana teemana on tulevaisuus. Parlamentin tuotoksina on tietoa 
maaseudun asukkaille, julkilausumia, manifesti ja toimintaehdotuksia hallituksille sekä 
EU:lle. Alla olevista linkeistä saa lisää tietoa. www.europeanruralparliament.com ja 
https://suomenkylat.fi/hankkeet/eurooppalainen-maaseutuparlamentti-erp/.  
 
Pohjoismainen yhteistyö - Hela Norden ska Leva (HNSL) 
Suomen Kylät ry on perustajajäsenenä jo pitkään osallistunut pohjoismaisen kylätoiminta-
organisaation Hela Norden Ska Leva´n (HNSL) toimintaan. Norjan puheenjohtajuusaikana 
toiminta on ollut vähäistä, suurelat osin myös koronan vaikutuksesta. Yhteistyö Nordregion 
kanssa on jatkunut osin mm. EU:n SHERPA Horizon hankkeessa. www.helanorden.se 
 
Muita kv-asioita: European Smart Village Network, komission Älykäs kylä -selvitykset 
ja ympäristöluotsit 
Suomen Kylät ry on perustajajäsenenä Smart Village Networkissä, jossa edistetään kylien 
älykkäitä ratkaisuja, hyvien käytäntöjen vaihtoa ja kansainvälistä yhteistyötä 
(https://www.smart-village-network.eu/). Verkoston kautta Suomen Kylät ry on mukana 
komission kahdessa selvityksessä älykkään kylätoiminnan kehittämisessä EU:ssa (Smart 
Rural 21 & 27) Selvityksien kautta Suomen kylien alaisuuteen valmisteltiin ”Älykäs-kylä” 
työnyrkkiä. Innovaatioleirit valikoituivat yhdeksi hyväksi käytännöksi selvityksissä 
 
Suomen Kylät ry on myös mukana ECOLISE:n hakemassa ERASMUS ympäristöluotsi-pro-
jektissa, jonka toteutusta aloiteltiin vuoden 2020 lopussa. Vu0nna 2021 selvitettiin hyviä 
käytäntöjä, aloitettiin oppaiden laadintaa sekä valmisteltiin tulevia haastatteluja, koulutuk-
sia ja tapahtumia. Suomen kylät on mm. vastuussa yhden kv-tapahtuman järjestämisestä 
suomessa ilmastoluotsiteemalla. 
 
 
4. HANKETOIMINTA 
 
Suomen Kylät ry toteutti vuonna 2021 kaikkiaan neljää eri hanketta, joista Me Miehet -hanke 
päättyi kesäkuussa, Koti Kylään -hanke syyskuussa ja Työtä kaikille -hanke joulukuussa. 
Tammikuussa 2021 aloitettu Kyläturvallisuus 2025 -hanke jatkuu 31.9.2022 asti. Leader-
asiamiestoimintaa toteutetaan kaikkien Leader-ryhmien yhteisrahoituksena ostopalvelu-
sopimuksella.  
 
 
 

http://www.europeanruralparliament.com/
https://suomenkylat.fi/hankkeet/eurooppalainen-maaseutuparlamentti-erp/
http://www.helanorden.se/
https://www.smart-village-network.eu/
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4.1 Leader-asiamiestoiminta  
 
Vuosi 2021 oli poikkeuksellisen tiivis, erityisesti CAP27- vaikuttamistyön, siirtymäkauden 
Valintakomiteatyön ja monien vetoomusten ja lausuntojen vuoksi. 
 
Tammikuulla Leader-jaosto piti laatutyöpäivän, jossa laadittiin Leader-ryhmien yhteisen 
vaikuttamistyön toimintaohje ja tarkennettiin asiamiehen työnkuvaa. Uusi Leader-jaosto 
aloitti työnsä maaliskuussa. 
 
Kevään aikana tulevan ohjelmakauden valmistelussa eniten työtä aiheuttivat yritystukien 
uusiin tukimuotoihin liittyvät neuvottelut, aluetypologia- määrittelyyn liittyneet haasteet, 
Leaderin tulevan rahoitusosuuden suuruus ja siihen vaikuttaminen sekä alueviestinnän 
uusi organisoitumisen malli. Toimintarahan uutta mallia jatkotyöstettiin yhteistyössä Ruo-
kaviraston kanssa, samoin pienhankkeiden uutta tukimuotoa. 
 
Syyskaudella toiminta keskittyi CAP27- suunnitelman viralliseen lausuntokierrokseen, sekä 
laajalla rintamalla ponnisteluihin Leader-rahoituksen korottamiseksi lopullisessa CAP-ra-
hoitussuunnitelmassa. Leader-jaoston teettämä rahoitustarvekysely Leader-ryhmille oli 
ratkaisevan tärkeä edistettäessä asiaa ministeriön sisällä ja eri työryhmissä. Lopulliseen Ko-
missiolle toimitettuun CAP-suunnitelmaan saatiin lopulta 11 miljoonan euron korotus Lea-
der-rahoitukseen, mitä voi pitää isona työvoittona. 
 
Keskeisimpiä haasteita olivat etäkokousten ja palaverien iso määrä, mikä aiheutti ajankäy-
töllisiä haasteita. Substanssiasioissa pien- ja teemahankkeet jakoivat Leader-kentän mieli-
piteitä. 
 
Asiamies osallistui laajalti eri työryhmien työskentelyyn, kuten aiemminkin. Keskeisimmät 
olivat Leader-asiantuntijatyöryhmä, CAP-hallintotyöryhmä, Yhteisölähtöisen paikallisen 
kehittämisen työryhmä, Leader-brändin ohjausryhmä sekä Valintakomitea. Loppuvuonna 
tärkeä uusi ad-hock- foorumi oli CAP-indikaattorityöryhmä, jonka työ jatkuu 2022. Viikoit-
tain kokoontuva Leader-työnyrkki on jatkanut työtään, ja muodostunut keskeisimmäksi 
ajankohtaisten Leader-asioiden käsittelyn foorumiksi. Suomen Kylät ry:n Leader-jaosto ko-
koontui kaikkiaan yksitoista kertaa, sekä lisäksi järjesti yhteiskokouksia Ruokaviraston ja 
MMM:n kanssa. Toiminnanjohtaja- tapaamisia järjestettiin kaksi, samoin Leader-Parlamen-
tit. 
 
Vuoden 2022 aikana toiminnan painopisteinä ovat kotimaisen lainsäädännön valmisteluun 
vaikuttaminen, Valintakomitean työhön osallistuminen syksyllä (Leader-ryhmien toisen 
vaiheen haku ja rahoitusesitys) sekä toimintarahan uuden toimintamallin toimeenpanoon 
ja rahoitusmäärien viimeistelyyn vaikuttaminen. 
 
 
4.2 Kyläturvallisuus 2025 -hanke 
 
Merkittävimpänä haasteena hankkeen toimenpiteiden toteutukselle on vuoden aikana ol-
lut koronaviruspandemia. Paikallisia ja alueellisia työpajoja ja koulutustilaisuuksia sekä 
avainhenkilöiden valmennustilaisuuksia ei ole käytännössä kyetty toteuttamaan suunni-
tellussa laajuudessa. Näiden tilaisuuksien toteutukseen sekä matkakustannuksia kohden-
netut säästyneet varat allokoidaan täysimääräisinä vuoden 2022 tilaisuuksien toteutuk-
seen.  
 
Projektisuunnitelman mukaan eri puolilla maata aiemmin toteutetuista kokeiluista saatuja 
kokemuksia ja parhaita käytäntöjä koottiin eri maakunnista. Kokonaiskuvan 
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muodostamiseksi kyettiin fyysisiä tapaamisia maakuntien kylätoimijoiden ja kyläturvalli-
suushankkeiden edustajien kanssa järjestämään 14 ja verkkoyhteyksien kautta n. 50. Osin 
tiedonkeruuseen ja osin jatkotoimien suunnitteluun liittyviä, muiden alueellisten verkos-
totoimijoiden kanssa käytyjä fyysisiä tapaamisia onnistuttiin järjestämään kuusi. Samaa 
tarvetta palveleviin erilaisiin alueellisiin verkkokokouksiin ja -seminaareihin osallistumisia 
oli n. 90. Kokonaisturvallisuuden valtakunnallisten seminaarien ja webinaarien sekä ver-
koston työpajojen osalta fyysisiä tilaisuuksia oli kaksi ja etätilaisuuksia 46.  
 
Merkittävä osa hankkeen resursseista on ensimmäisen toimintavuoden aikana kohden-
nettu seuraaviin, tulevan toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeisiin kokonaisuuksiin: 
 

• Kyläturvallisuuskouluttajien verkoston osaamisen ylläpitäminen ja tulevaisuuden 
kyläturvallisuuskouluttajien kouluttaminen vastaamaan kasvavaan kysyntään. Ver-
kostolle suunniteltu työpajaviikonloppu jouduttiin pandemian johdosta lopulta pe-
rumaan mutta toimijoille järjestettiin vuoden mittaan kolme teemoitettua verkko-
tapaamista ja luotiin toimintamallin perusta.  

• Kyläturvallisuuden koulutusmateriaalin kokoaminen ja päivitys käynnistettiin lop-
puvuodesta. Aiemmissa hankkeissa eri toimijoiden tuottama materiaali on ryhmit-
tely ja sen puutteet on arvioitu. Tehtävään sitoutunut, em. kouluttajista koottu 
pienryhmä jatkaa materiaalin viimeistelyä. 

• Toiminnan jatkuvuuden ja ohjausmahdollisuuksien kannalta on kyläturvallisuus -
teeman verkostomaisen omistajuuden toimintamallia ja eri toimijoiden roolia ver-
kostossa selkeytettävä. Suomen Kylien alueellisen ja paikallisen verkoston rinnalla 
yhteistyötä verkoston muiden avaintoimijoiden kanssa on kehitetty. Kuntien ja pe-
lastustoimen rinnalla merkittävimmiksi 3. sektorin kumppaneiksi on tunnistettu Va-
pepa -verkosto ja sopimuspalokunnat ja yhteistyötä sekä toimintamalleja on kehi-
tetty kummankin tahon kanssa. 

• Maakunnallisten kyläyhdistysten kyläasiamiesten verkostolle järjestettiin vuoden 
2021 kuluessa kuusi teemoitettua verkkokokousta kokemusten vaihtoon ja parhai-
den käytäntöjen jakoon ja luotiin samalla perusteet jatkuvalle prosessille.  

• Verkoston viestinnän yhteisen alustan kehittäminen kytketään osaltaan Suomen 
Kylien verkkoalustan uudistukseen. Vuoden 2021 aikana tuotettiin kyläturvallisuu-
den viestintää ja koulutusmateriaalia varten verkoston vapaaseen käyttöön tee-
man uusi graafinen ulkoasu. 
 

Muita avaintoimijoille ja verkostolle kohdennettuja valmennuksia ja seminaareja/we-
binaareja toteutettiin vuoden 2021 kuluessa seuraavasti: 
 

• ”Turvallisuus osana hyvinvointia – paikallisyhteisöt sen mahdollistajina” -webinaari 
toteutettiin ja lähetettiin Kunta-TV.n tuella valtakunnallisena tilaisuutena 
08.10.2021. Tilaisuus taltioitiin paneelikeskusteluineen jatkokäyttöä varten. 

• Varaviestiverkko 2021 seminaari toteutettiin kohdennettuna seminaarina/we-
binaarina yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Suomen Radioama-
tööriliiton ja Viestikiltojen liiton kanssa 11.12.2021. Hankkeen kannalta tärkein teema 
tilaisuudessa oli kyläradio -konsepti, jota koestetaan muutamissa maakunnissa 
osana PAVAK (paikallinen valmiuskeskus) mallia. 

 
Eräs hankkeen tärkeimmistä toimenpiteistä on em PAVAK -mallin pilotointi. Paikallisen 
kehittämisen ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi kehittää kylätalojen roolia paikallisina val-
miuskeskuksina, jolloin ne toimivat viranomaisten ja kunnan yhteistyökumppaneina kylien 
turvallisuusasioissa. Sisäisen turvallisuuden kansallisen yhteistoimintamallin painopiste-
ryhmä Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusosaaminen ja valmius osoittaa toimenpi-
teessä 4.2 (Pilotoidaan valmiuskeskuksia ja luodaan edellytykset yhtenäiselle 
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toimintamallille) keskusten fasilitoinnin Suomen Kylille. Hankkeen yhteydessä on tavoit-
teena pilotoida mallia kaikissa maakunnissa. Vuoden 2021 aikana käynnistettiin kokeiluja 
Itä-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Muiden Suomen Kylät verkoston maakun-
tien osalta perusteet on sovittu ja pilottien toteutustapa päätetään 28.2 2022 mennessä. 
 
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Esa Aunola ja kokousten sihteerinä projektipääl-
likkö Pekka Rintala. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Tapaamiset to-
teutuivat pandemian johdosta Teams kokouksina. 
 
 
4.3 Työtä kaikille – paikallistoimijoiden työllisyys- ja palvelutoiminta 
 
Suomen Kylät ry:n hallinnoima työllisyyspoliittinen Työtä kaikille – Jobb för alla -hanke 
toimi aktiivisella otteella hankesuunnitelman mukaisesti Uudenmaan TE-toimistolta vuo-
sittain saatujen rahoituspäätöksen mukaisesti. Toimintaympäristöön vaikuttivat kuitenkin 
merkittävästi vuonna 2020 laajentunut koronapandemia ja vuonna 2021 alkanut työllisyys-
poliittinen kuntakokeilu, jonka vuoksi hankkeen alkuperäinen toiminta-alue supistui. Työtä 
kaikille – Jobb för alla – hankkeen toiminta-alueena on aluksi koko Uusimaa. 
 
Hankkeen asiakaskohderyhmänä olivat Uudenmaan TE-toimiston pitkäaikaistyöttömät, 
heikossa työmarkkina-asemassa olevat tai vaikeasti työllistettävä asiakkaat. Heille tarjottiin 
hankkeen palveluita ja ohjattiin kohti avoimia työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta, 
rekrytoitiin palkkatuella ja työkokeiluin kyläavustajiksi yhdistyksien eri työtehtäviin. Työn-
antajayhdistyksinä toimivat Suomen Kylät ry:n jäsenyhdistykset, joiden kautta hankkeella 
oli hyvä kattavuus Uudenmaan TE-toimiston toiminta-alueelle. Jokaiselle asiakkaalle rää-
tälöitiin henkilökohtainen polutussuunnitelma, jota muotoiltiin yksilöllisesti, jolloin otettiin 
huomioon heidän oma osaamisensa ja paikalliset työllistymismahdollisuudet, sekä tarjolla 
olevat ammatilliset koulutusmahdollisuudet. Hanke oli siis ensisijaisesti työllistävä hanke, 
mutta samalla se kehitti kaikkien asiakkaidensa työelämävalmiuksia ja ammatillista osaa-
mista 
 
Henkilöstönä hankkeen palveluksessa toimi projektipäällikkö, Juhani Nenonen, joka vas-
tasi hankehallinnosta. Hankkeen työvalmentajana toimi vuonna 2019 Teemu Kotila, jonka 
tehtävänä oli polutuksen toteuttaminen. Hanke pääsi toimimaan kattavasti koko Uudella-
maalla, ryhmitettynä kolmeen alueeseen vuodesta 2020 alkaen. Hankkeen työvalmenta-
jana Itä-Uudellamaalla toimi Jari Kurjonen 2020–2021 ja Länsi-Uudellamaalla Ulla Kommo-
nen 2020–2021. Keski-Uudellamaalla valmennuksesta vastasi projektipäällikkö. Taloushal-
linnosta vastasi Suomen Kylät ry:n talouspäällikkö Tuomas Rokka. 
 
Hanke toteutti yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa digkoulutusta hankkeen asi-
akkaille elokuusta 2020 alkaen aina hankkeen loppuun niin, että osa koulutuksesta päättyy 
hankkeen päätyttyä. Digiä, Sulle, Mulle -hanke oli suosittu ja hyvin resursoitu, siinä pystyt-
tiin tarjoamaan kannettavat tietokoneet osanottajille koulutuksen ajaksi. Digikoulutuksessa 
Moodle-alustalle tuotettiin räätälöityjä opetussisältöjä, joita pystyttiin kokoontumisrajoitus-
ten aikana käyttämään etävalmennukseen ryhmäopetuksen ohessa.  
 
Hankkeen koulutustilaisuudet kyläavustajille pyrittiin järjestämään suunnitellusti keväällä 
ja syksyllä, yhteistyössä Uudellamaalla toimivien ammatillisten oppilaitosten kanssa. Yh-
teistyön tavoitteena oli osaltaan tutustuttaa hankkeen asiakkaita ammatillinen koulutuk-
seen paikan päällä sekä tarjota vertaistukea. Hankkeen kevään 2021 koulutustilaisuus ky-
läavustajille toteutettiin puhtaasti etätapaamisena ja tämän jälkeiset koulutukset hybridi-
tapahtumina. 
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Hanke päättyi 31.12.2021. 
 
 
 
4.4 Me Miehet - Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten vertais-
ryhmillä  

Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten vertaisryhmätyöllä -hanke eli Me Miehet -
hanke päättyi 30.6.2021. Hanke oli osa Sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustus-
ohjelman Toimintakyky kuntoon ohjelmakokonaisuutta. Ohjelman varsinainen toiminta-
kausi päättyi vuoteen 2020, mutta Me Miehet -hanke jatkoi kesään 2021 saakka, koska 
myönnettyjä varoja säästyi koronan vaikutusten takia. Hankkeen kokonaisrahoitus oli yh-
teensä 435 000 euroa. 

Hankkeen kohderyhmänä olivat 30–63 -vuotiaat, maaseudulla asuvat työttömät sekä 
työssä käyvät miehet, joiden toiminta- tai työkyky on heikentynyt. Hankkeessa kehitettiin 
toimintakykyä vahvistavaa harrastus- ja vertaisryhmätoimintaa kahden maakunnan alu-
eella, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Tavoitteena oli perustaa 30–40 harrastus- ja 
vertaisryhmää, jotka kokoontuisivat vähintään kymmenen kertaa. 

Hankkeeseen etsittiin ohjaajia ja ryhmäläisiä yhteistyössä kyläyhdistysten, kuntien, seura-
kuntien diakoniatyön ja paikallisten järjestöjen kanssa. Suurimpana haasteena oli alusta asti 
se, miten saada kontakti kohderyhmään kuuluviin miehiin.  

Perustettujen harrasteryhmien sisältö liittyi mm. luontoon, työhevosiin, keskusteluihin, bil-
jardiin, vuolemiseen, valokuvaukseen ja muiden uusien harrastusten kokeilemiseen. Tar-
vittaessa ryhmän jäseniä ohjattiin eteenpäin sosiaali- ja työvoimahallinnon asiakkaiksi. 
Osallistujien toiminta- ja työkyvyn arvioinnissa käytettiin Työterveyslaitoksen Kykyviisari – 
itsearviointimenetelmää.  

Hankkeen toiminta-aikana (1.1.2018–30.6.2021) todettiin, että tämän kaltaiselle miehille 
suunnatulla toiminnalla on tarvetta maaseudulla. Osallistujilta kerätyn palautteen perus-
teella tiedetään, että yhdessä tekeminen on ollut palkitsevaa, kunhan mukaan lähtemisen 
kynnys vain ensin on ylitetty. Moni totesi, että ilman tätä hanketta ryhmä olisi jäänyt perus-
tamatta ja harrastus aloittamatta.   Toiminnalla oli joidenkin kohdalla kauaskantoisiakin vai-
kutuksia: eräs toimintaan osallistuneista ohjaajista aloitti työttömyysjakson jälkeen oman 
yritystoiminnan, ja yksi ryhmäläisistä päätyi työhevosryhmän innoittamana tallille työhar-
joitteluun. Vuonna 2021 toiminnassa oli neljä ryhmää, ja ne kokoontuivat yhteensä 207 ker-
taa.  

Monet ryhmät jatkavat kokoontumisia edelleen, hankkeen päättymisestä huolimatta. 

Vuoden 2020 maaliskuussa ilmennyt koronapandemia vaikeutti hankkeen toimintaa lop-
puun saakka.  Jotkut ryhmät pystyivät jatkamaan yhteydenpitoa erilaisten viestisovellusten 
avulla. Myös virtuaalitoteutuksia mietittiin, ja Teamsin välityksellä kokoontuva videoku-
vausryhmä toteutettiinkin. Koronatilanteen vaihtelun luoma yleinen epävarmuus näkyi 
kohderyhmän osallistumishalukkuudessa kuitenkin selvästi. 

Hanke sai toimintansa aikana erittäin runsaasti julkisuutta mediassa. Hankkeesta julkaistiin 
lähes 40 lehtiartikkelia alueellisissa ja paikallisissa medioissa, ja näiden artikkeleiden yh-
teenlaskettu levikki on ollut yli miljoona. Me Miehet -hanke kutsuttiin myös esittäytymään 
Kuopion yliopiston sosiaalitutkimuksen päiville, Jyväskylän yliopiston miestutkimuspäiville 
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sekä Turun yliopiston Yhteiskunnan muutos kurssille. Hankkeen tärkeimmät viestintäkana-
vat olivat Facebook-sivut (Me Miehet toiminta) ja nettisivut (www.memiehethanke.fi). 
  
 
4.5 Koti kylään – maahanmuuttajien aktivointihanke 
 
Vuoden 2018 puolivälissä käynnistyneessä STEAn rahoittamassa kolmevuotisessa (koko-
naisrahoitus 427 000 euroa) Koti Kylään - Maahanmuuttajat osallisiksi paikallis- yhteisöön -
aktivointihankkeessa kehitetään maahanmuuttajia aktivoivaa toimintaa Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. Hankkeen pääasiallisena 
kohderyhmänä ovat oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat, mikä ei kuitenkaan sulje 
pois vasta maahan tulleita henkilöitä, jotka asuvat vastaanottokeskuksissa. Toisena kohde-
ryhmänä ovat kantaväestöön kuuluvat kylien asukkaat ja paikallisyhteisöjen jäsenet, jotka 
ovat vuorovaikutuksessa maahanmuuttajien kanssa kylätoiminnan kautta.  
 
Maahanmuuttajia aktivoidaan mukaan kylissä tehtävään vapaaehtoistoimintaan. Toimin-
nan myötä maahanmuuttajat integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja saavat koke-
muksia suomalaisuudesta sekä toimivat osana yhteisöä. Toiminta parantaa maahanmuut-
tajien arjen hallinnan taitoja sekä mahdollistaa uusien sosiaalisten verkostojen syntymisen. 
Kyläyhteisö hyötyy toiminnasta siten, että kylä elävöityy ja toimintaan saadaan mukaan uu-
sien osallistujien myötä lisäkäsiä ja uusia ideoita.   
 
Hankeaikaa vuonna 2021 oli jäljellä enää vain muutama kuukausi. Koronaviruspandemiasta 
aiheutuneet rajoitukset vaikuttivat edelleen toiminnan laajuuteen ja toteuttamiseen.  Ta-
pahtumien ja aktivoivan toiminnan järjestäminen olivat pitkälti riippuvaisia maakuntien 
asettamista rajoituksista. Rajoitusten vuoksi työntekijät tekivät työtään omaksuen uusia toi-
mintatapoja. Työ keskittyi pienempiin tapahtumiin ja ryhmätoimintaan sekä yksilöohjauk-
seen. 
 
Keski-Pohjanmaan alueella toimintaa järjestettiin Kokkolassa. Muilta alueilta osin rajoituk-
set vaikeuttivat toiminnan järjestämistä. Etelä-Pohjanmaalla toimintaa järjestettiin Lapualla, 
Kauhavalla ja Alajärvellä. Kaikkiaan toimintakertoja oli 51, joista 3 talkooluonteista tapahtu-
maa. Aktivoivia ja arjenhallintaryhmätapaamisia järjestettiin 48 kertaa. Yksilöohjauksia oli 
yhteensä 26 ohjausta. 
 
Satakunnan alueella toimintaa järjestettiin Eurassa, Luvialla, Kankaanpäässä ja Huittisissa. 
Pirkanmaalla toimintaa järjestettiin Sastamalassa, Kaukolassa, Punkalaitumella ja Karkussa.  
Kaikkiaan toimintakertoja oli 29, joista talkootapahtumia oli 1. Aktivoivaa toimintaa kuten 
ryhmätapaamisia, järjestettiin yhteensä 28 kertaa. Yksilöohjauksia järjestettiin 16 kertaa. 
Koti Kylään -hanke päättyi syyskuussa 2021.  
 
Satakunnan ja Pirkanmaan alueella projektityöntekijänä on toiminut Maarit Tiittanen ja 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella projektipäällikkönä Manar Ameli. Tärkeänä tukiver-
kostona ovat kohdealueiden maakunnalliset kyläyhdistykset Eteläpohjalaiset Kylät ry, Kes-
kipohjalaiset Kylät ry, Satakylät ry, Sastamalan Kylät ry/Pirkan Kylät ry ja muut paikallisyh-
teisöt ja yhteistyötahot.  Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Suomen 
Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne. 
 
 
4.6 Kansalaistoiminta ja hyvinvointi –verkoston (KAHVEE) osahanke 
 
Suomen Kylät ry:n osuus Maaseutupolitiikan neuvoston Kansalaistoiminta ja hyvinvointi- 
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verkostohankkeesta päättyi 31.01.2021. Tammikuun työpanos käytettiin vuosiraportin sekä 
hankkeen loppuraportin kirjoittamiseen. 
 
 
5. DEN SVENSKSPRÅKIGA VERKSAMHETEN - RUOTSINKIELINEN TOI-
MINTA 
 
Verksamheten på svenska bedrivs inom ramen för Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf:s 
arbetsteam, men är organiserad inom ramen för Svenskfinlands Byar (SFB), som upprätt-
hålls av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF). 
 
Den svenska verksamheten har det lokala samhället som grundtanke men Svenskfinland 
som arbetsfält. Även kontakter till Åland är viktiga. För att skapa ett bättre samarbete gäl-
lande byaverksamheten i Svenskfinland, bildades det under år 2020 en samarbetsgrupp 
bestående av representanter från de svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna; 
Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar r.f., Nylands Byar r.f. – Uudenmaan 
Kylät ry, samt Aktion Österbottens byaverksamhet och SILMU:s byasektion. I samarbets-
gruppen ingår även Lokalkraft Leader Åland. 
 
Samarbetet med speciellt Förbundsarenan, de svensk- och tvåspråkiga LEADER-grup-
perna, samt andra landsbygdsrelaterade föreningar är också viktigt, såväl nationellt, nor-
diskt som europeiskt. Riktlinjen som Landsbygdspolitiska rådet antagit, platsbaserad poli-
tik, är även en ledstjärna för Svenskfinlands Byar. 
 
Svenskfinlands Byar är medlem av Finlands Byars byautskott och internationella utskott. SFB 
utgår från de specialbehov som finns på det finlandssvenska fältet och utnyttjar de möj-
ligheter som de svenska organisationerna och nätverken ger. 
 
Svenskfinlands Byars samarbetsgrupp har hållit 9 online-möten under året. Följande on-
line-möten har hållits; 20.1, 17.2, 22.3, 22.4, 25.5, 18.6, 25.8, 6.10, och 17.11. Under mötena har 
bland annat olika aktuella ämnen diskuterats i relation till byaverksamheten, sakfrågor så-
väl inom det finlandssvenska som inom det nationella landsbygdsutvecklingsfältet. Förbe-

redelserna inför den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 25.3 med rubriken Smart lands-
bygd 2.0 har också varit på agendan, liksom smarta byar i Svenskfinland och egna kurser. 
Anuliina Frantti, koordinator för kommunikationsnätverket på Finlands Byar, har deltagit i 
merparten av mötena och bl.a. informerat om vad som är aktuellt inom organisationen. 
 
Svenskfinlands Byar har informerat byaaktivisterna, de lokala aktionsgrupperna och lands-
bygdsutvecklarna via sociala medier. Informationen sköts via blogg, Twitter och Facebook. 
Svenskfinlands Byars blogg finns som länk på olika organisationers webbplatser. Dessu-
tom har SFB upprätthållit hemsidan ByaNet, numera bya.fi, som förnyats, liksom nyhets-
bloggen. 
 
Under året har Svenskfinlands Byar deltagit i olika organisationers webbinarier med kopp-
ling till landsbygdsutveckling, samt i upprätthållaren Svenska lantbrukssällskapens för-
bunds rådgivardagar. SFB har även ordnat kurser med samarbetsparter för byaaktiva och 
övriga. 
 
Svenskfinlands Byar har deltagit i Finlands Byars byautskott och internationella utskott, 
samt tagit del i dess tiimi-möten, informationsmöten för byaombuden och i en del av Fin-
lands Byars övriga möten, evenemang och utbildningar, vilka har liksom mötena hållits 
online. SFB har också i övrigt aktivt stött Finlands Byars internationella verksamhet och 
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dess nordiska samarbete. SFB representerar Finlands Byar i styrelsen för Hela Norden ska 
leva. Under året har SFB även gjort översättningar från finska till svenska åt Finlands Byar 
och bidragit med inlägg i Finlands Byars uutiskirje. 
 
På grund av coronapandemin framflyttades den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen till 
25.3.2021 och arrangerades som ett endagars webbinarium. Men ett förberedande 
webbinarium hade även hållits ett halvt år tidigare (11.9.2020). Landsbygdsriksdagen i mars 
hade rubriken Smart landsbygd 2.0. Till föreläsarna hörde Malin Rönnblom, professor i 
statsvetenskap vid Karlstads universitet, som höll föredrag om multilokalitet. Nordens 
största trendspanare Kjell Lindström föreläste om framtidens organisation och ledarskap., 
medan Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet, 
och Ann-Sofi Backgren, specialsakkunnig inom landsbygdspolitik och landsbygdsutveckl-
ing, informerade om aktuellt inom landsbygdspolitiken och landsbygdsutvecklingen. 
Webbinariet avslutades med Dialogpaus diskussioner. 
 
Landsbygdsparlamentet arrangerades 28–30.9. digitalt och multilokalt i olika delar av lan-
det. Evenemangets huvuddiskussioner sändes live från Kurikan Kampus i Södra Österbot-
ten. Svenska lantbrukssällskapens förbund/Svenskfinlands Byar drog två workshopar 
inom ramen för nätverket Hållbarhetsveckan, en helt svenskspråkig och en tvåspråkig. 
 
Projektet Smart lokal distansarbetshubb – pilotprojekt Backgränd har under år 2021 utfört 
flera åtgärder. Projektet anställde Roger Norrgård som projektledare den 15 maj. Under 
sommaren gjordes planer och de första kontakterna knöts. På hösten var projektet i Back-
gränd med i workshopen Smarta byar/Virtuell byarunda på Landsbygdsparlamentet (28-
30 augusti) där Sara Wilson kortfattat berättade om projektet. I september ordnades pro-
jektets första workshop både på plats i Backgränd och över Teams. Resultatet av works-
hopen blev en plan för vilka saker som behöver utvecklas under projektet. Under slutet av 
2021 har praktiska lösningar som t.ex. bokningssystem och tillgänglighet planerats. På vin-
den i Backgränds frivilliga brandkårshus har den första distansarbetsplatsen upprättats i 
början av oktober 2021. Distansarbetsplatsen har sedan sporadiskt används av några lokala 
personer som ger feedback på sin upplevelse. Projektet har förlängts till 31 oktober 2022. 
 
Landsbygdspolitiska nätverket Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare, inledde 
verksamheten i september 2021, och pågår fram till januari 2024. Nätverksprojektet för-
verkligas av Svenska lantbrukssällskapens förbund i samarbete med Finlands Byar och 
Åbo Akademi. Via Finlands Byar involveras ett brett nätverk av landsbygdsaktörer från hela 
landet, och regionalvetenskapen vid Åbo Akademi deltar som vetenskaplig samarbetspart. 
Nora Backlund fungerar som projektledare och specialsakkunnig för nätverksprojektet.    
 
Inom nätverksprojektet sprids Hållbarhetsveckan-modellen nationellt. Hållbarhetsveckan 
är ett verktyg för att synliggöra landsbygdens aktörer, aktiviteter för hållbarhet och den 
sociala gemenskapen. Verktyget bidrar starkt till att synliggöra den livskraftiga landsbyg-
den som ett äkta alternativ till plats att arbeta, bo, utbilda sig och leva. Hållbarhetsveckan 

erbjuder ett konkret koncept som är en dellösning för en övergång till ett hållbart samhälle. 
Delaktighetsfrågan är också oerhört viktig och en del av den bärande idén.  
 
Under nätverksprojektets första verksamhetsmånader har nätverket, med representanter 
från finlandssvenska förbund och samarbetsparter, sammankommit till ett första möte, 
valt ut landskapen där Hållbarhetsveckor ordnas och tillsatt en arbetsgrupp för koordine-
ringen av evenemangveckorna. I landskapen Kymmenedalen, Nyland, Egentliga-Finland, 
Satakunta, Birkaland och Kajanaland har de regionala byaföreningarna inlett arbetet för 
etablering av lokala Hållbarhetsveckor.   
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6. JÄSENISTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ 
 
Suomen Kylät ry:n jäsenjärjestöjen lukumäärä vuonna 2021 oli 119. Näistä 16 on maakun-
nallisia kyläyhdistyksiä ja 55 Leader-ryhmiä. Aktion Österbotten, Kehittämisyhdistys SILMU 
ry ja Päijänne Leader edustavat sekä seudullista Leader-toimintaa että maakunnallista ky-
lätoimintaa, joten maakuntatason kylätoimijatahoja on yhteensä 19. Valtakunnallisia jäsen-
järjestöjä oli 14 sekä kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä sekä muita vastaavia paikallisia jär-
jestöjä oli 24. Maakuntaliittoja ja muita maakunnallisia järjestöjä oli jäseninä 10. 
 
Vuoden 2020 kevätkokous päätti pitää jäsenmaksut vuonna 2021 ennallaan eli jäsenyh-
teisöittäin seuraavasti: valtakunnallisten järjestöt 500 euroa, maakuntien liitot 300 euroa, 
maakunnalliset kyläyhdistykset ja Leader-ryhmät 200 euroa, kylä- ja kaupunginosayhdis-
tykset ja kuntakohtaiset yhdistykset 50 euroa sekä kannattajajäsenmaksu 1 200 euroa.  
 
Jäsenjärjestöjen, yhteistyökumppanien, kansanedustajien ja viranomaisten kanssa on tehty 
yhteistyötä tiiviisti. Suomen Kylät ry on valtioneuvoston asettaman Maaseutupolitiikan neu-
voston (MANE) jäsen. Suomen Kylät ry:n kehittämisjohtaja ja Leader-asiamies osallistuivat 
MANE:n sihteeristön ja sen teemaverkostojen työhön. Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja ja 
Leader-asiamies toimivat Maaseutupolitiikan neuvoston apulaispääsihteereinä oman toi-
mensa ohella; puheenjohtaja Petri Rinne on myös MANEn varsinaisissa kokouksissa Suo-
men Kylät ry:n edustaja. Suomen Kylät ry on mukana myös kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunta KANEssa.  
 
Yhteistyötä on tiivistetty myös muihin paikallista kehittämistä tukeviin valtakunnallisiin jär-
jestöihin ja alueorganisaatioihin. Merkittävä foorumi on Suomen Kylät ry:n varapuheenjoh-
taja Esa Aunolan aloitteesta vuonna 2017 perustettu eduskunnan kylätoimintaverkosto, 
jossa on mukana yli 30 kansanedustajaa eri eduskuntaryhmistä ja jossa Suomen Kylät ry 
on aktiivinen toimija.  
 
Kylien turvallisuuden parantamiseen liittyvää kehittämistyötä on tehty mm. SPR:n vetämän 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) kanssa sekä Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestön (SPEK) luottamuselimissä. Suomen Kylät ry on jäsenenä mm. Maaseudun Sivistyslii-
tossa ja sen hallituksessa, Suomen Kotiseutuliitossa ja Seurantaloasiain neuvottelukun-
nassa.  
 
Suomen Kylät ry on jäsenenä: 
1. Maaseudun Sivistysliitto 
2. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) 
3. Suomen Kotiseutuliitto 
4. Kansalaisareena ry 
5. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
6. Suomen Olavinreitti ry 
7. European Leader Association for Rural 
8. European Rural Community Alliance 
9. Palveluiden työnantajat PALTA ry 
10. PREPARE 
11. ECOLISE 
12. Hela Norden ska leva 
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7. YHDISTYKSEN TALOUS  
 
Suomen Kylät ry:n varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2021 yhteensä 396 879,45 
euroa. Tuotot koostuivat seuraavasti: hanketoiminnan avustustuotot 329 779,84 euroa, 
Leader-asiamies -toiminnan ostopalvelutuotot 66 591,69 euroa ja muut palvelutuotot 
507,92 euroa. Suomen Kylät ry:n varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2021 olivat yhteensä 
938 546,31 euroa. Henkilöstökuluja tähän sisältyi 751 192,29 euroa, matkakuluja 34 842,52 
euroa ja muita kuluja yhteensä 152 511,50 euroa. 
 
Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 27 810,00 euroa. Tähän sisältyi jäsenmaksutuottoja 
25 200,00 euroa ja ansiomerkkien ja viirien tuottoja 2 610,00 euroa.  Rahoitustoiminnan tuo-
tot olivat yhteensä 269,05 euroa.   
 
Yleisavustuksiin sisältyy Suomen Kylät ry:n saama valtionavustus 1 400 000 euroa vuonna 
2021. Tuotoksi on kirjattu myös vuodelta 2020 siirtyvää valtionavustusta 13 087,72 euroa. 
Käyttämätöntä avustusta siirtyy vuodelle 2022 yhteensä 74 047,66 euroa. Valtionavustusta 
siirrettiin 20 toimintayksikölle, jokaiselle 45 235,00 euroa eli yhteensä 904 700,00 euroa.  
 
Suomen Kylät ry:n kirjanpidollinen tasearvo oli vuonna 2021 yhteensä 702 126,74 euroa. Ta-
seen vastaavaa -puoli pitää sisällään mm. Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy:n osakkeet 
ja SVOP-rahaston sijoitukset 20 000,00 euroa, Osuuskunta Pro Perniön osakkuuden 5 
000,00 euroa, ansiomerkkivaraston 2 019,84 euroa, LIKVI-lainasaamisia 33 800,00 euroa ja 
käyttötilin rahat 604 769,38 euroa. Loppu koostuu lyhytaikaisista myyntisaamisista ja hank-
keiden siirtosaamisista sekä muista pienistä saamisista. Yhdistyksen vieras pääoma koos-
tuu hankkeiden, valtionavun ja palkanlaskennan jaksotuksista sekä pienistä ostoveloista. 
Suomen Kylät ry:llä ei ole pitkäaikaista lainaa. 
 
Suomen Kylät ry:n alijäämä tilikaudelta 2021 on 5 200,09 euroa, joka on katettu omasta 
pääomasta. Alijäämän kattamisen jälkeen Suomen Kylät ry:n oma pääoma on yhteensä  
391 602,92 euroa.  
 
Suhteellisen hyvästä vapaasta omasta pääomasta johtuen Suomen Kylät ry on melko va-
kavarainen. Suomen Kylät ry:n omavaraisuusaste on tilinpäätöksessä 55,8 %. Maksuvalmius 
on pysynyt hyvänä johtuen kohtalaisen vahvasta kassatilanteesta. Suomen Kylät ry:n ta-
lous on kuitenkin hyvin riippuvainen valtionavustuksesta. 
 
Suomen Kylät ry:n talouspäällikkönä on toiminut Tuomas Rokka, tilintarkastajana KHT Vesa 
Peltola ja toiminnantarkastajana pankinjohtaja Antti Riutta. 
 
 
8. YHTEENVETO 
 
Kylätoiminnan valtionaputilanne oli vuonna 2021 varsin hyvä, 1,2 milj. euroa, edellisen vuo-
sikymmenen puolivälin vaikeiden vuosien jälkeen. Myös hankekanta on pysynyt kohtuulli-
sen vahvana; vuoden 2021 aikana toteutettiin kaikkiaan neljää eri hanketta. Lisäksi toteu-
tettiin kaikkien Leader-ryhmien yhteisesti rahoittamaa Leader-asiamies-ostopalvelusopi-
mustoimintaa.  
 
Järjestön toiminnallisia edistysaskelia olivat mm. korona-aikana otettu merkittävä digi-
loikka ja etäkokoustamisen yleistyminen, uuden valtakunnallisen Paikallisen kehittämisen 
ohjelman 2021–2024 toteuttaminen ja nuorisotoiminnan käynnistäminen. 
 
Järjestön taloustilanne vakiintui, kun eduskunnan tekemien budjetin pienkorjausten myötä 
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kylätoiminnan valtionapuun saimme vuodelle 2021 tuen 300 000 euroa. Vuoden 2021 ai-
kana toteutettiin toiminnanjohtajan rekrytointiprosessi. 
 
Suomen Kylät ry:n sekä maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leader-ryhmien vuorovaiku-
tuksen tiivistyminen toteutettiin järjestämällä säännöllisiä foorumeita ja kehityskeskustelu-
jen kierros.  
 
Vuoden 2021 onnistumisia koronakriisistä huolimatta olivat eduskunnan kylätoimintaver-
koston toiminta, sähköisen ja sosiaalisen median viestinnän vahvistuminen ja Avoimet Ky-
lät -hybriditapahtuman onnistuminen. Vuoden aikana korttelijaoston toiminnan vakiinnut-
taminen ja nuorisojaoston toiminnan perustaminen etenivät. Kansainvälinen yhteistyö sekä 
järjestön hyvän sisäisen keskusteluilmapiirin ja yhteistyöhengen vahvistaminen nousivat. 
Lisäksi Suomen Kylät ry oli yhdessä MTK:n ja ProAgrian kanssa perustamassa Töitä Suo-
mesta Työvoimapalvelut Oy:n, jolla on tärkeä merkitys mm. maatalouden kausityövoiman 
välittämisessä maaseudulla. 
 
Suomen Kylät ry on toiminut: 
 
Paikallisen kehittämisen valtakunnallisena yhteistyöjärjestönä 
 
Valtakunnallisella tasolla kanssakäyminen lisääntyi eduskunnan, hallinnon ja sidosryhmien 
sekä kansainvälisesti eurooppalaisten yhteistyöjärjestöjen työn kautta. Vuoden 2022 ai-
kana Suomen Kylät ry oli mukana Suomen maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistusta 
valmistelevassa CAP-strategiaryhmässä sekä CAP-maaseutu- ja –hallintomallityöryh-
missä, Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomiteassa sekä useiden kehittämis-
hankkeiden ohjausryhmissä, Seurantaloasiain neuvottelukunnassa ja Maaseudun Sivistys-
liiton hallituksessa. 
 
Maakunnalliset kyläyhdistykset ovat saaneet Suomen Kylät ry:n tuki- ja koulutuspalveluja 
sekä valtakunnallisten hankkeiden myötä hyviä käytäntöjä ja uutta toimintaa. Seudullisella 
tasolla Suomen Kylät ry on läheisessä kanssakäymisessä kaikkien 54 Leader-ryhmien 
kanssa toimien niiden yhteistyöverkostona, jota Suomen Kylät ry:n Leader-asiamies on 
palvellut. Myös yhteyksiä Ahvenanmaan paikallistoimijoihin on pidetty yllä; Ahvenanmaa 
tulee jatkossa tiiviimmin mukaan valtakunnallisen CAP-strategian piiriin kaudella 2021–
2027. 
 
Yhteistyötä tehtiin useiden järjestöjen ja järjestöjen yhteistyöelinten kuten Soste ry:n ja 
Kansalaisareenan kanssa. Suomen Kylät ry:stä on tullut varsin haluttu yhteistyökumppani 
eri alojen toimijoiden keskuudessa.  
 
Kylä-, asukas- ja paikallistoiminnan tukijana ja puolestapuhujana 
 
Suomen Kylät ry on tukenut omaehtoista paikallistoimintaa ja kansalaisten vaikutusmah-
dollisuuksien laajentamista mm. koulutuksella sekä osallistumalla Maaseutupolitiikan neu-
voston toimintaan. Tärkeitä työvälineitä ovat Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen oh-
jelma, Kestävän kehityksen sitoumus, maakunnalliset ja kuntakohtaiset kyläohjelmat, Lea-
der-ryhmien omat ohjelmat sekä paikalliset kylien kehittämissuunnitelmat. Myös kaupun-
ginosille on tarjottu tukea Suomen Kylät ry:n Leader-asiamiehen kautta. 
 
Kylätoiminta on osa Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VAPEPA) verkostoa ja sillä on edus-
tus sen keskustoimikunnassa. Suomen Kylät ry on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
(SPEK) jäsen ja sillä on edustajansa sen valtuustossa.  
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Muita yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja keskustelun ajankohtaisia aihealueita ovat olleet 
mm. kylien turvallisuus, maaseutu-kaupunki-vuorovaikutus, älykkäät kylät, perusasteen 
kouluverkon turvaaminen ja kehittäminen sekä nuoret ja lapsiperheet. 
  
Avoimet Kylät -tapahtuma toteutettiin koronapandemian takia vuonna 2021 hybriditoteu-
tuksena.  Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti järjestettiin Kurikassa syyskuussa 2021 ja 
Suomen Kylät toimi monipaikkaisesti järjestetyn tilaisuuden yhtenä pääyhteistyökumppa-
nina.  
 
Kylien ja Leader-ryhmien tukijana 
 
Suomen Kylät ry on tarjonnut maakunnallisille kyläyhdistyksille ja Leader-ryhmille koulu-
tusta ja viestinnällistä tukea mm. mediatiedotteiden, uutiskirjeiden ja kotisivujen sekä sosi-
aalisen median välityksellä. Maakunnalliset kyläyhdistykset ovat toimineet oman maakun-
tansa kylien tukena ja yhteistyöfoorumina. Maakunnallinen kyläohjelma on jokaisessa 
maakunnassa. Ruotsinkielistä toimintaa on toteutettu yhteistyössä SLF/Svenskfinlands 
Byarin kanssa. Leader-asiamies on työskennellyt aktiivisesti tulevan ohjelmakauden val-
mistelussa Leader-toiminnan osalta sekä edistänyt vuoropuhelua Mavin kanssa kaikkien 
Leader-ryhmien hyväksi. 
 
Kylätoiminnan voimavarojen järjestäjänä 
 
Kylätoiminnan valtionapu vuodelle 2021 nousi niin ikään eduskunnan myötävaikutuksella 
syksyn 2020 budjetin pienkorjauksissa 1,4 miljoonaan euroon vuodelle 2021. Pitkän ajan 
tavoitetaso on 2,0 milj. euroa, jolla kaikkien maakunnallisten kyläasiamiesten työ saataisiin 
kokoaikaiseksi. 
  
Hankkeiden käynnistäjänä  
 
Suomen Kylät ry:n hanketoiminta on varsin laajaa ja ulottuu useisiin maakuntiin. Hanketoi-
minta muodostaa keskeisen osan kylätoiminnan rahoitusta ja tuotekehittelyä sekä keskus-
järjestössä että aluetasolla. Vuonna 2021 Suomen Kylät ry toteutti yhteensä viittä hanketta: 
kahta STEAn rahoittamaa sosiaalipoliittista hanketta (Me miehet – Toimintakyky kuntoon -
hanke ja Koti kylään -maahanmuuttajien aktivointihanke), Työtä kaikille -työllistämishan-
ketta, MANEn rahoittama Kansalaistoiminta- ja hyvinvointiverkoston osahanketta (KAH-
VEE) sekä Kyläturvallisuus 2025 –hanketta. 
 
Ohjelmallisuuden toteuttajana 
 
Paikallisen kehittämisen valtakunnallisen ohjelman toteuttaminen alkoi vuonna 2021.  
Suomen Kylät ry on osallistunut valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon ja toimen-
pideohjelman toteutukseen ja omalta osaltaan 6. maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 
esitysten eteenpäin viemiseen sekä myös uuden kokonaisohjelman valmisteluun. Suomen 
Kylät ry:n luottamus- ja toimihenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti Maaseutupolitiikan neu-
voston työhön toimimalla sen sihteeristössä ja eri teemaverkostoissa. Suomen Kylät ry on 
Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) jäsen. 
  
Viestijänä ja mielipidevaikuttajana 
 
Suomen Kylät ry:n uusittu visuaalinen ja viestinnällinen ilme on vakiintunut vuoden 2021 
aikana keskusjärjestön ohella koko järjestössä myös kylätoiminnan alue- ja paikallistasolla. 
Uutiskirjeet ovat käytössä, samoin sosiaalisen median (facebook, instragram, twitter) kana-
vat reaaliaikaisen tiedottamisen välineinä. Leader-ryhmillä ja Suomen Kylät ry:llä on 
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kummallakin oma nykyaikainen brändiasunsa logoineen ja sivustoineen; www.leader-
suomi.fi  ja www.suomenkylat.fi. 
 
Suomen Kylät ry on toiminut eduskunnan, sen valiokuntien, eduskuntaryhmien, eduskun-
nan kylätoimintaverkoston sekä maa- ja metsätalousministeriön suuntaan mm. kylätoimin-
nan valtionapua koskevissa asioissa. Suomen Kylät ry on laatinut myös kannanottoja ja 
pyydettyjä lausuntoja maaseutua ja kyliä koskeviin uusiin lakiesityksiin sekä laki- ja asetus-
muutoksiin eri tahoille, mm. LVM:lle ja YM:lle. 
 
Kylä- ja paikallistoiminnan kansainvälisen verkoston vahvistajana 
 
Kylätoiminta yhdistettynä LEADER-toimintatapaan ja laajaan maaseutupolitiikkaan on suo-
malaisen maaseutupolitiikan tunnusomainen piirre. Suomi on ollut avainasemassa, kun eu-
rooppalaisten kyläliikkeiden ja Leader-ryhmien yhteistyötä on tiivistetty. Samalla on au-
tettu uusia valtakunnallisia kyläliikkeitä ja eri maiden Leader-toiminnan alkutaivalta. Suo-
men Kylät ry:llä on pitkäjänteisen työn tuloksena hyvät kansainväliset yhteydet eri maihin 
ja järjestöihin, osin myös Euroopan ulkopuolella 
 
 
9. SAMMANDRAG 
     
KÄÄNNETÄÄN, KUN KAIKKI VALMISTA. Kylätoiminnan valtionaputilanne oli vuonna 2021 
varsin hyvä, 1,2 milj. euroa, edellisen vuosikymmenen puolivälin vaikeiden vuosien jälkeen. 
Myös hankekanta on pysynyt kohtuullisen vahvana; vuoden 2021 aikana toteutettiin kaik-
kiaan neljää eri hanketta. Lisäksi toteutettiin kaikkien Leader-ryhmien yhteisesti rahoitta-
maa Leader-asiamies-ostopalvelusopimustoimintaa.  
 
Järjestön toiminnallisia edistysaskelia olivat mm. korona-aikana otettu merkittävä digi-
loikka ja etäkokoustamisen yleistyminen, uuden valtakunnallisen Paikallisen kehittämisen 
ohjelman 2021–2024 toteuttaminen ja nuorisotoiminnan käynnistäminen. 
 
Järjestön taloustilanne vakiintui, kun eduskunnan tekemien budjetin pienkorjausten myötä 
kylätoiminnan valtionapuun saimme vuodelle 2021 tuen 300 000 euroa. Vuoden 2021 ai-
kana toteutettiin toiminnanjohtajan rekrytointiprosessi. 
 
Suomen Kylät ry:n sekä maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leader-ryhmien vuorovaiku-
tuksen tiivistyminen toteutettiin järjestämällä säännöllisiä foorumeita ja kehityskeskustelu-
jen kierros.  
 
Vuoden 2021 onnistumisia koronakriisistä huolimatta olivat eduskunnan kylätoimintaver-
koston toiminta, sähköisen ja sosiaalisen median viestinnän vahvistuminen ja Avoimet Ky-
lät -hybriditapahtuman onnistuminen. Vuoden aikana korttelijaoston toiminnan vakiinnut-
taminen ja nuorisojaoston toiminnan perustaminen etenivät. Kansainvälinen yhteistyö sekä 
järjestön hyvän sisäisen keskusteluilmapiirin ja yhteistyöhengen vahvistaminen nousivat. 
Lisäksi Suomen Kylät ry oli yhdessä MTK:n ja ProAgrian kanssa perustamassa Töitä Suo-
mesta Työvoimapalvelut Oy:n, jolla on tärkeä merkitys mm. maatalouden kausityövoiman 
välittämisessä maaseudulla. 
 
Suomen Kylät ry on toiminut: 
 
Paikallisen kehittämisen valtakunnallisena yhteistyöjärjestönä 
 
Valtakunnallisella tasolla kanssakäyminen lisääntyi eduskunnan, hallinnon ja sidosryhmien 

http://www.leadersuomi.fi/
http://www.leadersuomi.fi/
http://www.suomenkylat.fi/
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sekä kansainvälisesti eurooppalaisten yhteistyöjärjestöjen työn kautta. Vuoden 2022 ai-
kana Suomen Kylät ry oli mukana Suomen maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistusta 
valmistelevassa CAP-strategiaryhmässä sekä CAP-maaseutu- ja –hallintomallityöryh-
missä, Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomiteassa sekä useiden kehittämis-
hankkeiden ohjausryhmissä, Seurantaloasiain neuvottelukunnassa ja Maaseudun Sivistys-
liiton hallituksessa. 
 
Maakunnalliset kyläyhdistykset ovat saaneet Suomen Kylät ry:n tuki- ja koulutuspalveluja 
sekä valtakunnallisten hankkeiden myötä hyviä käytäntöjä ja uutta toimintaa. Seudullisella 
tasolla Suomen Kylät ry on läheisessä kanssakäymisessä kaikkien 54 Leader-ryhmien 
kanssa toimien niiden yhteistyöverkostona, jota Suomen Kylät ry:n Leader-asiamies on 
palvellut. Myös yhteyksiä Ahvenanmaan paikallistoimijoihin on pidetty yllä; Ahvenanmaa 
tulee jatkossa tiiviimmin mukaan valtakunnallisen CAP-strategian piiriin kaudella 2021–
2027. 
 
Yhteistyötä tehtiin useiden järjestöjen ja järjestöjen yhteistyöelinten kuten Soste ry:n ja 
Kansalaisareenan kanssa. Suomen Kylät ry:stä on tullut varsin haluttu yhteistyökumppani 
eri alojen toimijoiden keskuudessa.  
 
Kylä-, asukas- ja paikallistoiminnan tukijana ja puolestapuhujana 
 
Suomen Kylät ry on tukenut omaehtoista paikallistoimintaa ja kansalaisten vaikutusmah-
dollisuuksien laajentamista mm. koulutuksella sekä osallistumalla Maaseutupolitiikan neu-
voston toimintaan. Tärkeitä työvälineitä ovat Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen oh-
jelma, Kestävän kehityksen sitoumus, maakunnalliset ja kuntakohtaiset kyläohjelmat, Lea-
der-ryhmien omat ohjelmat sekä paikalliset kylien kehittämissuunnitelmat. Myös kaupun-
ginosille on tarjottu tukea Suomen Kylät ry:n Leader-asiamiehen kautta. 
 
Kylätoiminta on osa Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VAPEPA) verkostoa ja sillä on edus-
tus sen keskustoimikunnassa. Suomen Kylät ry on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
(SPEK) jäsen ja sillä on edustajansa sen valtuustossa.  
  
Muita yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja keskustelun ajankohtaisia aihealueita ovat olleet 
mm. kylien turvallisuus, maaseutu-kaupunki-vuorovaikutus, älykkäät kylät, perusasteen 
kouluverkon turvaaminen ja kehittäminen sekä nuoret ja lapsiperheet. 
  
Avoimet Kylät -tapahtuma toteutettiin koronapandemian takia vuonna 2021 hybriditoteu-
tuksena.  Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti järjestettiin Kurikassa syyskuussa 2021 ja 
Suomen Kylät toimi monipaikkaisesti järjestetyn tilaisuuden yhtenä pääyhteistyökumppa-
nina.  
 
Kylien ja Leader-ryhmien tukijana 
 
Suomen Kylät ry on tarjonnut maakunnallisille kyläyhdistyksille ja Leader-ryhmille koulu-
tusta ja viestinnällistä tukea mm. mediatiedotteiden, uutiskirjeiden ja kotisivujen sekä sosi-
aalisen median välityksellä. Maakunnalliset kyläyhdistykset ovat toimineet oman maakun-
tansa kylien tukena ja yhteistyöfoorumina. Maakunnallinen kyläohjelma on jokaisessa 
maakunnassa. Ruotsinkielistä toimintaa on toteutettu yhteistyössä SLF/Svenskfinlands 
Byarin kanssa. Leader-asiamies on työskennellyt aktiivisesti tulevan ohjelmakauden val-
mistelussa Leader-toiminnan osalta sekä edistänyt vuoropuhelua Mavin kanssa kaikkien 
Leader-ryhmien hyväksi. 
 
Kylätoiminnan voimavarojen järjestäjänä 
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Kylätoiminnan valtionapu vuodelle 2021 nousi niin ikään eduskunnan myötävaikutuksella 
syksyn 2020 budjetin pienkorjauksissa 1,4 miljoonaan euroon vuodelle 2021. Pitkän ajan 
tavoitetaso on 2,0 milj. euroa, jolla kaikkien maakunnallisten kyläasiamiesten työ saataisiin 
kokoaikaiseksi. 
  
Hankkeiden käynnistäjänä  
 
Suomen Kylät ry:n hanketoiminta on varsin laajaa ja ulottuu useisiin maakuntiin. Hanketoi-
minta muodostaa keskeisen osan kylätoiminnan rahoitusta ja tuotekehittelyä sekä keskus-
järjestössä että aluetasolla. Vuonna 2021 Suomen Kylät ry toteutti yhteensä viittä hanketta: 
kahta STEAn rahoittamaa sosiaalipoliittista hanketta (Me miehet – Toimintakyky kuntoon -
hanke ja Koti kylään -maahanmuuttajien aktivointihanke), Työtä kaikille -työllistämishan-
ketta, MANEn rahoittama Kansalaistoiminta- ja hyvinvointiverkoston osahanketta (KAH-
VEE) sekä Kyläturvallisuus 2025 –hanketta. 
 
Ohjelmallisuuden toteuttajana 
 
Paikallisen kehittämisen valtakunnallisen ohjelman toteuttaminen alkoi vuonna 2021.  
Suomen Kylät ry on osallistunut valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon ja toimen-
pideohjelman toteutukseen ja omalta osaltaan 6. maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 
esitysten eteenpäin viemiseen sekä myös uuden kokonaisohjelman valmisteluun. Suomen 
Kylät ry:n luottamus- ja toimihenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti Maaseutupolitiikan neu-
voston työhön toimimalla sen sihteeristössä ja eri teemaverkostoissa. Suomen Kylät ry on 
Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) jäsen. 
  
Viestijänä ja mielipidevaikuttajana 
 
Suomen Kylät ry:n uusittu visuaalinen ja viestinnällinen ilme on vakiintunut vuoden 2021 
aikana keskusjärjestön ohella koko järjestössä myös kylätoiminnan alue- ja paikallistasolla. 
Uutiskirjeet ovat käytössä, samoin sosiaalisen median (facebook, instragram, twitter) kana-
vat reaaliaikaisen tiedottamisen välineinä. Leader-ryhmillä ja Suomen Kylät ry:llä on kum-
mallakin oma nykyaikainen brändiasunsa logoineen ja sivustoineen; www.leadersuomi.fi  ja 
www.suomenkylat.fi. 
 
Suomen Kylät ry on toiminut eduskunnan, sen valiokuntien, eduskuntaryhmien, eduskun-
nan kylätoimintaverkoston sekä maa- ja metsätalousministeriön suuntaan mm. kylätoimin-
nan valtionapua koskevissa asioissa. Suomen Kylät ry on laatinut myös kannanottoja ja 
pyydettyjä lausuntoja maaseutua ja kyliä koskeviin uusiin lakiesityksiin sekä laki- ja asetus-
muutoksiin eri tahoille, mm. LVM:lle ja YM:lle. 
 
Kylä- ja paikallistoiminnan kansainvälisen verkoston vahvistajana 
 
Kylätoiminta yhdistettynä LEADER-toimintatapaan ja laajaan maaseutupolitiikkaan on suo-
malaisen maaseutupolitiikan tunnusomainen piirre. Suomi on ollut avainasemassa, kun eu-
rooppalaisten kyläliikkeiden ja Leader-ryhmien yhteistyötä on tiivistetty. Samalla on au-
tettu uusia valtakunnallisia kyläliikkeitä ja eri maiden Leader-toiminnan alkutaivalta. Suo-
men Kylät ry:llä on pitkäjänteisen työn tuloksena hyvät kansainväliset yhteydet eri maihin 
ja järjestöihin, osin myös Euroopan ulkopuolella 
 
 
 
 

http://www.leadersuomi.fi/
http://www.suomenkylat.fi/
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Liite 1. Hallituksen jäsenet 2021 
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Liite 2. Suomen Kylät ry:n jaostojen kokoonpanot 2021 
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Liite 3. Kylätoiminnan tunnuslukuja vuosina 2019–2021 
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Liite 4. Suomen Kylät ry:n jäsenyhteisöt 2021 
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Liite 5. Yhdistyksen vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase 
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