
SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY   PÖYTÄKIRJA 3/2017 
 
Hallituksen kokous  
 

               Aika ja paikka: Torstaina 1.6.2017 klo 13.00 - 16.00, Hotel Arthur, Nuorevan sali, käyntiosoite 
Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.  

Läsnä: 
 
( x) Rinne Petri       puh.joht.  
(   ) Peltola Asko       1. vpj  (  ) Mustonen Seppo      varajäsen 
( x ) Aunola Esa       2. vpj.   (  ) Väisänen Markku                  varajäsen 
( x ) Erkkilä Esa       jäsen  ( x ) Puhakainen Eila      varajäsen 
( x ) Hirvonen Auvo       jäsen  (  ) Paulin Sinikka      varajäsen 
(   ) Högbacka Mathias       jäsen  (  ) Prost Pia       varajäsen  
( x ) Kylkilahti Kari       jäsen  (  ) Bagge Riitta        varajäsen 
(   ) Mäki-Hakola Marko       jäsen  (  ) Reko Timo      varajäsen   
( x ) Teuri Maarit       jäsen  (  ) Forsström Gina      varajäsen 
( x ) Vilander Laura       jäsen  (  ) Niemi-Huhdanpää Mervi  varajäsen 
(   ) Väre Taina       jäsen  (  ) Jelisejeff Kikka      varajäsen 
 
( x ) Niemi Risto Matti       pääsihteeri, esittelijä 
( x ) Perheentupa Tuomas       kehittämisjohtaja, sihteeri 
 
  x  Linkoranta Tauno               kutsuttuna asiantuntijana 
  x  Åström Christell        kutsuttuna asiantuntijana 
 
  x Perttula Pekka         MSL:n toiminnan ja sääntöuudistuksen esittelijä  
  x Yliselä Paula        MSL:n toiminnan ja sääntöuudistuksen esittelijä 
 
49. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen selostamalla strategiaryhmän linjauksia. Ei palkata uutta pääsihtee-
riä, vaan tehtävät jaetaan uudella tavalla. Järjestettiin lyhyt keskustelu asiasta. 
 
50. Osanottajat ja päätösvaltaisuus 
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi. 
 
51. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Esitys:   Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin muutoksella, jolla lisättiin kohtaan 55 uusi asiakohta: STEA-hankkeet ja  
 SYTYn tämänhetkinen hanketilanne 
 
52. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Esitys:  Hyväksytään liitteenä oleva edellisen kokouksen pöytäkirja ja laitetaan se 

jakoversiona SYTYn kotisivuille (LIITE 1). 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
53. Maaseudun Sivistysliiton (MSL) esittely 
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Esitys: Maaseudun Sivistysliiton hallituksen puheenjohtaja Pekka Perttula ja 
toiminnanjohtaja Paula Ylisela esittelevät Maaseudun Sivistysliiton organisaatiota ja 
kertovat järjestön sääntöuudistuksesta ja toiminnasta. 

 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi Paula Yliselän ja Pekka Perttulan esittely MSL:n organisaatiosta ja 

sääntöuudistuksesta.  
 
54. SYTYn talousasiat 
 
Esitys: Pääsihteeri esittelee taloustilannetta (LIITE 2A – D). 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin esittely taloustilanteesta.  
 
55.    SYTYn tämänhetkinen hanketilanne sekä keväällä jätetyt STEA-hakemukset 
SYTY on saanut STEAlta myönteisen avustusehdotuksen  ”Toimintakyky kuntoon maaseudun 
miesten vertaisryhmillä”-hankkeelle (LIITE 9).  
 
Esitys:   Kehittämisjohtaja esittelee SYTYn hankesalkun tämänhetkistä kokonaistilannetta 
sekä  STEAlle maaliskuussa 2017 jätetyn hankehakemuksen saamaa avustusehdotusta. Juu-
ri  valmistunut ja STEAlle eilen jätetty toinen hankehakemus jaetaan pöydälle. 
 
Päätös:   SYTYllä on tänä vuonna meneillään 9 eri rahoituslähteistä rahoitettua hanketta, jos 

 myös Leader-asiamiestoiminta lasketaan hankkeeksi. Viiden hankkeen rahoitus on  
  katkolla vuosittain. Eri hankkeissa on tällä hetkellä 10 henkilöä työsuhteessa SY-

TYyn.  Myös osa talouspäällikön ja kehittämisjohtajan työsuhteiden rahoituksesta tulee hank-
 keille tehdystä työstä. Valtionavulla rahoitetaan tällä hetkellä noin 2,5 henkilön työ-
suh- de SYTYssä. 

  Maaliskuun lopussa SYTY jätti STEAn ylimääräiseen hakuun ”Toimintakyky kun-
toon  maaseudun miesten vertaisryhmillä” –hankehakemuksen. Hiljattain saatiin ennakko-
 tieto, että STEA esittää hankkeelle 3,5 vuodeksi rahoitusta, joka tullee olemaan noin 
 455.000 euroa.  

  Lisäksi SYTY jätti toukokuun lopussa STEAn varsinaiseen hakuun toisen hankehake-
 muksen ”Maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön –aktivointihanke”.  
 Ennakkotieto sen mahdollisesta rahoitusesityksestä saataneen ennen vuodenvaihdetta. 

  Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus. 
 
56. Professori Eero Uusitalon muistorahaston käyttö 
SYTYn edesmenneen, monivuotisen puheenjohtajan muistoksi perustettiin muistorahasto vuonna 
2016. Rahastoon on kertynyt tähän mennessä 2 450 euroa. Uusitalon arkisto on siirretty vuoden 
2016 keväällä Keski-Pohjanmaalle, Eskolan kyläkirjastoon. Eskolan Kyläyhdistys hakee 2 500 
euron avustusta muistorahastosta Uusitalon arkiston ja kirjallisen kokoelman järjestelyä ja 
luettelointia varten. Pääsihteeri selostaa. 
 
Esitys: Keskustellaan Eero Uusitalon muistorahaston käytöstä ja päätetään Eskolan 

avustushakemuksesta (LIITE 3). 
 
Päätös: Myönnetään Eskolan kyläyhdistykselle Eero Uusitalon muistorahastosta 2500 euroa  
  Uusitalon arkiston ja kirjallisen kokoelman järjestelyä ja luettelointia varten. SYTY 

 kattaa 50 euron erotuksen muista varoistaan. 
 
57. Jätevesineuvojan palkkaaminen Pohjois-Karjalan JÄSSI-jätevesihankkeen alueelle 
Pohjois-Karjalan ja Kymenlaakson ELY-keskukset ovat myöntäneet rahoitusta Suomen Kylätoi-
minta ry:n Jässi-hankkeille yhteensä noin 143 000 euroa. Hallitus on aikaisemmassa kokouksessa 
nimennyt hankkeille projektipäällikön ja kaksi alueellista jätevesineuvojaa. Lisäksi palkataan vielä 
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yksi jätevesineuvoja Pohjois-Karjalan alueelle. Työhaastattelut ovat olleet toukokuussa. Kehittä-
misjohtaja esittelee. 
 
Esitys:  Nimetään DI Tatu Hiltunen JÄSSI-hankkeen kokoaikaiseksi jätevesineuvojaksi Poh-

jois-Karjalan alueelle 12.5.2017 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 12.9.2017 asti. 
Palkka on 2 100 euroa/kk ja koeaika yksi (1) kuukausi. 

 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Toimisto saa valtuudet jatkaa työsopimusta vielä kuu-

kaudella eteenpäin, mikäli osoittautuu, että hankkeen varat riittävät tähän.  
 
58. Määräaikaisen Leader-tiedottajan nimeäminen  
Leader-tiedottajan osa- ja määräaikainen toimi on ollut julkisessa haussa 2.5.2017 alkaen ja siitä on 
ilmoitettu työhallinnon MOL-sivustoilla. Hakuaika päättyi 15.5.2017 ja määräaikaan mennessä ha-
kemuksia toimeen tuli yhteensä 32. Leader-jaoston puheenjohtaja selostaa. 
 
Esitys:  Nimetään Suomen Kylätoiminta ry:lle Leader-tiedottaja 1.6.2017 alkaen toistaiseksi, 

kuitenkin enintään 31.12.2017 asti. Toimi on osa-aikainen (60 %, 22,5 tuntia / viikko 
ja palkka 1 920 euroa/kk, LIITE 4). 

 
Päätös:        Nimetään Emilia Fager SYTYn Leader-tiedottajaksi ajalle 31.7.-31.12.2017 sekä  
        varalle Sofia Tuisku. Lasketaan työsuhteen alkamisen viivästymisestä aiheutuva sääs-
tö   
                      työaikaan ja palkkaan vastaavana lisäyksenä. Asiasta tiedotetaan myöhemmin, kunhan  
        kaikki yksityiskohdat ovat tiedossa. 
 
59. Suomen Kylätoiminta ry:n nimenmuutos 
SYTYn nimenmuutos on ollut käsittelyssä mm. jaostoissa, kevätkokouksessa, Leader-parlamentissa 
ja kylätoiminnan neuvottelupäivillä. SYTYn hallituksen edellisessä kokouksessa päätettiin jättää 
asia jatkovalmisteluun ja palata siihen, kun auki julistetun nimikilpailun ehdotukset ovat tiedossa. 
Nimiesityksiä saatiin toukokuun loppuun mennessä yhteensä 17. Pääsihteeri esittelee. 
 
Esitys:  Merkitään selostus tiedoksi sekä päätetään mahdollista jatkotoimista (LIITE 5).   
 
Päätös:        Viedään syyskokouksen 2017 käsittelyyn ehdotus SYTYn uudeksi nimeksi:  
        Suomen Kylät ry - Finlands Byar r.f. Valmistellaan syyskokousta varten sääntömuu-
tos             
                      Patentti- ja rekisterihallitukselle, samoin hakemus sääntömuutoksen etukäteispäätök-  
                      seksi. Varataan myös englanninkielinen domain nimenmuutosta varten. 
 
60. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat 
Jaostojen yhteiskokous pidettiin SYTYn kevätkokouksen yhteydessä 27.4.2017 ja kylätoiminnan 
neuvottelupäivät 17.-18.5.2017 Helsingissä, jossa osallistujia oli 33. Jaoston puheenjohtaja selostaa. 
 
Esitys:  Keskustellaan selostuksen pohjalta mm. neuvottelupäivien annista ja  ryhmätöiden 

tuloksista ja merkitään ne tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi kyläjaoston pj. Tauno Linkorannan selostus. Paikallisen kehittämi-

 sen ohjelmatyötä ehdotetaan kevennettäväksi. Kylätoiminnan koulutus ja neuvottelu-
 päiviä pidettiin onnistuneina. Kylätalojen merkityksestä on keskusteltu kyläjaostossa. 
 Samoin kylätoiminnan vaikutusten arviointi on ollut jaostossa esillä. 

 
61. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat 
Leader-parlamentti päätti 4.4.2017 Oulussa jatkaa Leader-asiamiestoimintaa ostopalveluna 2018-
2020. Leader-jaoston puheenjohtaja selostaa. 
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Esitys:  Keskustellaan ja merkitään selostus tiedoksi sekä päätetään jatkotoimista. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi Leader-jaoston pj. Kari Kylkilahden selostus Leader-asioista, mm. 

 yritystukitulkinnoista.  
 Petri Rinne kertoi, että CAP-strategiaryhmä kokoontuu piakkoin. Se on merkittävä 

paikka vaikuttamiselle; mm. osaaminen ja koulutus ovat Leader-ryhmien kannalta tär-
keitä osia tässä kokonaisuudessa.  

 
62.      Maaseutupolitiikan neuvoston Kansalaistoiminta- ja hyvinvointi teemaverkosto 
Kansalaistoiminta ja hyvinvointi- teemaverkoston suunnittelukokous oli 25.4.2017. Teemaverkos-
ton tarkennettu vuoden 2017 toimintasuunnitelma on toimitettu MANE:n sihteeristön kokouksen 
käsittelyyn 15.5.2017. Puheenjohtaja selostaa. 
 
Esitys:  Merkitään tilannekatsaus tiedoksi ja keskustellaan Kansalaistoiminta- ja hyvinvointi- 

teemaverkoston työn sisällöstä ja käynnistämisestä. 
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus Kansalaistoiminta- ja hyvinvointi -teema- 
  verkoston työn sisällöstä ja käynnistämisestä. Verkoston yhteistyötahoja voivat olla 

 mm. eduskunnan kylätoimintaverkosto ja perusteilla oleva eduskunnan HAMA-  
                     verkosto. 
 
63.      Valtakunnallisen Maaseutuparlamentti 1.-3.9.2017 
MANE:n pääsihteeri Christell Åström selostaa. 
 
Esitys:  Merkitään tilannekatsaus tiedoksi ja keskustellaan järjestelyistä  (LIITE 6). 
  
Päätös: Auvo Hirvonen selosti asiaa: Ilmoittautuneita on tähän mennessä 89 henkilöä. Talous 

ja  työntekijät ovat tiukoilla, mutta järjestelyt ovat kuitenkin hyvällä mallilla. 
 
64. Valtakunnallisen Vuoden Kylän 2017 ja kunniamaininnan saavien kylien valinta 
Valintaraati kokoontui 31.5.2017 käsittelemään Vuoden kylä 2017 hakemuksia. Oheisena on 
yhteenvetotaulukko esityksistä. Pääsihteeri esittelee. 
 
Esitys:  Käsitellään valintaraadin ehdotusta ja valitaan Vuoden Kylä 2017 sekä 

kunniamaininnan saavat kylät (LIITE 7). 
 
Päätös: Vuoden Kyläksi 2017 valittiin Eskolan kylä Kannuksesta Keski-Pohjanmaalta.  
 Kunniamaininnan saavat Dalsbruk-Taalintehdas Kemiönsaarelta Varsinais-Suomesta 
 sekä Louhioja Joensuusta/Enosta Pohjois-Karjalasta. 
  Valinnassa painottuivat kylän oma palvelutoiminta ja liiketoiminnallisuus sekä  
  pitkäjänteisyys. 
 
65. Kylätoiminnan tiennäyttäjien ja Vuoden 2017 maaseututoimijan valinta sekä Vuoden 

2017 maaseutukasvon nimeäminen 
Valintaraati kokoontui 31.5.2017 käsittelemään esityksiä Kylätoiminnan tiennäyttäjiksi, Vuoden 
2017 maaseututoimijaksi ja Vuoden 2017 maaseutukasvoksi. Pääsihteeri esittelee. 
 
Esitys:  Käsitellään valintaraadin ehdotusta ja valitaan Vuoden 2017 kylätoiminnan 

tiennäyttäjät ja Vuoden 2016 maaseututoimija sekä nimetään Vuoden 2017 
maaseutukasvo (LIITE 8). 

 
Päätös:        Kylätoiminnan tiennäyttäjiksi nimettiin Heikki Korkealaakso Kauhavalta, Meeri Vaa-
rala              
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                    Rovaniemeltä ja Henrik Hausen Salosta.  
                    Vuoden Maaseututoimijaksi nimettiin Vuokko Jaakkola Pieksämäeltä.  
                    Vuoden Maaseutukasvoksi valittiin Ilkka Herlin Paraisilta.  
  Kaikki asiakohtien 64. ja 65. valinnat julkistetaan vasta Valtakunnallisen Maaseutu-

par- lamentin iltagaalan yhteydessä 2.9.2017.  
 
66. Jäsenasiat      
 
Esitys:  Käsitellään saapuneet jäsenhakemukset. 
 
Päätös:  Myönnetään pääsihteerille valtuudet käsitellä saapuneet hakemukset, joita on tullut 
 kaksi kappaletta.  
 
67. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen 
 
Esitys: Käsitellään saapuneet hakemukset. 
 
Päätös:  Ei saapuneita hakemuksia. 
 
68. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin sekä kokouksiin 
 
         Toteutuneet: 

- Maaseutuparlamentin suunnittelutyöryhmän kokous 11.4.2017, Helsinki (Mane) 
- SYTYn tiimi 18.4.2017, Helsinki G18 (tiimi) 
- Maatalousmuseosäätiön valtuuskunta 19.4.2017, Helsinki (Niemi) 
- Kylät 2030 tulevaisuustyöpaja 19.-20.4.2017, pääkaupunkiseutu (Perheentupa, Linkoranta) 
- Palta ry:n kevätkokous 20.4.2017, Helsinki (Niemi) 
- SYTYn ja MMM:n neuvottelu 25.4.2017, Helsinki (Perheentupa, Rokka) 
- SYTYn ja Suomalainen Energiaosuuskunta SEO:n yhteistyö 26.4.2017, Lahti (Nenonen, 

Niemi) 
- ISNET-teemaverkon kokous 25.4.2017, Helsinki (Backgren, Niemi) 
- Kylä- ja Leader-jaostojen yhteiskokous 27.4.2017, Helsinki (Perheentupa, Walls) 
- SYTYn kevätkokous 27.4.2017, Helsinki (Niemi) 
- Hela Norden ska Leva hallitus ja kevätkokous 28.4.2017, Oslo (Backgren, Niemi) 
- Maaseutupolitiikan neuvoston (Mane) sihteeristö 15.5.2017, Helsinki (Perheentupa, Walls) 
- Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 17.-18.5.2017, Helsinki 

(Perheentupa) 
- SYTYn tiimi 23.5.2017, Helsinki G18 (tiimi) 
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston kokoontuminen 23.5.2017, eduskunta (Rinne, Aunola) 
- Maaseutupolitiikan neuvosto (Mane) 31.5.2017, Helsinki (Rinne) 

 
Tulevat: 
- Avoimet Kylät tapahtuma 10.6.2017, koko maa (Liitelä) 
- Linc 2018 -Konferenssi 12.-14.6.2017, Rauma (Ravakka)  
- Kyläasiamiesten vuositapaaminen, Oulainen (Aunola) 
- Farmari maatalousnäyttely 14.-17.6.2017, Seinäjoki (tiimi) 
- SYTYn tiimi 19.6.2017, Helsinki G18 (tiimi) 
- European Youth Rural Parliament elokuu 2017, Latvia (Smedslund) 
- Maaseutuparlamentti 1.-3.9.2017, Leppävirta (Mane) 
- European Rural Parliament 18.-19.10.2017, Hollanti (Rinne) 
- Maaseutupolitiikan neuvosto (Mane) syyskuu ja joulukuu 2017, Helsinki (Rinne) 

 
 
69. Ilmoitusasiat / tiedoksi 
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- Eduskunnan kylätoimintaverkosto on aloittanut toimintansa; merkittiin tiedoksi Esa 

Aunolan selostus asiasta. 
 
70. Muut esille tulevat asiat 
 
 - Muita asioita ei ollut. 
 
71. Seuraavat hallituksen kokoukset 
 
Esitys:  Hallituksen seuraavat kokoukset ehdotetaan pidettäväksi 6.9,  31.10. ja 19.12.2017  

klo 12.00 sekä  SYTYn syyskokous 30.11.2017 klo 13.00 Hotel Arthurissa. 
 
Päätös:        Hallituksen syyskauden kokoukset pidetään 5.9, 31.10 ja 19.12.2017 klo 12.00  
        Hotelli Arthurissa sekä syyskokous 30.11.2017 klo 13.00, paikkana Hotelli Arthur. 
 
 
72. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02.  

 
 
 
 
 

Petri Rinne        Risto Matti Niemi                 Tuomas Perheentupa 
puheenjohtaja   pääsihteeri       hallituksen kokouksen sihteeri 
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