SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY

PÖYTÄKIRJA 6/2017

Hallituksen kokous
Aika ja paikka: Tiistaina 19.12.2017 klo 12.00 - 16.00, Hotel Arthur, Hjeltin Sali, käyntiosoite
Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.
Läsnä:
( x ) Rinne Petri
( x ) Peltola Asko
( x ) Aunola Esa
( ) Erkkilä Esa
( ) Hirvonen Auvo
( ) Högbacka Mathias
( x ) Kylkilahti Kari
( x ) Mäki-Hakola Marko
( x ) Teuri Maarit
( ) Vilander Laura
( ) Väre Taina

pj, esittelijä
1. vpj
2. vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

( x ) Perheentupa Tuomas
( x ) Rokka Tuomas
( ) Liitelä Marianne
( x ) Nenonen Juhani
( x ) Walls Heli

kehittämisjohtaja, hallituksen sihteeri
talouspäällikkö
järjestösihteeri
projektipäällikkö
Leader-asiamies

x Linkoranta Tauno
Åström Christell

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

kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana

119. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja esitti lyhyen tilannekatsauksen.
120. Osanottajat ja päätösvaltaisuus
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.
121. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 144. Muuta asiat: Marianne Liitelän työsopimus.

122. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esitys:

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

Päätös:

Hyväksyttiin ja laitetaan kotisivuille.
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123. SYTYn syyskokouksen päätökset
Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokous pidettiin 30.11.2017. Siihen osallistui 39 henkilöä ja valtakirjoja oli kaikkiaan 53. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:

Keskustellaan syyskokouksen päätöksistä sekä merkitään selostus tiedoksi.

Päätös:
töjen

Syyskokouksen merkittävimmät asiat koskivat yhdistyksen nimenmuutosta ja säänmuuttamista, jotka hyväksyttiin syyskokouksessa. Käytiin läpi uuden hallituksen
kokoonpano.
Puheenjohtaja kertoi ajatuksesta, että perustettaisiin kaupunginosajaosto SYTYn
uudeksi jaostoksi. Keskustelun jälkeen todettiin, että kaupunginosatoiminta voidaan
ottaa mukaan SYTYn kyläjaostoon ja nimetä jaosto kylä- ja korttelijaostoksi. Tehnimen päivitys jaoston toimikauden vaihtuessa keväällä 2018.

dään

124. Kylätoiminnan laatutyön käynnistäminen
SYTYn hallituksessa ja tiimissä sekä kyläjaoston kokouksissa on käsitelty kylätoiminnan
laatutyön aloittamista ml. hallitus, maakunnalliset kyläyhdistykset, jaostot ja SYTYn henkilöstö.
Kylätoiminnan laatutyöprosessi käynnistetään vuoden 2018 alusta. Potentiaalisilta laatutyön kouluttajatahoilta on saatu kolme tarjousta (LIITTEET 2A, 2B ja 2C), joista valitaan soveltuvin. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
ho

Päätetään kylätoiminnan laatutyöprosessin käynnistämisestä ja valitaan kouluttajatasaatujen tarjousten perusteella.

Päätös:
Keskustelun jälkeen päätettiin laatutyöprosessin käynnistämisestä ja valittiin kolmesta vaihtoehdosta Riitta Bagen ja Marjo Tolvasen tarjous alustavasti siten, että puheenjoh- tajalla on valtuudet vielä neuvotella tarjouksen hinnasta ja sisällöstä sekä varmistaa
tarjouksen alv-vapaus.
125. SYTYn tiedottajan valinta
Paikka on ollut avoinna työvoimahallinnon nettisivuilla ja hakuaika päättyi 25.11.2017. Hakijoita
oli yhteensä 28. Valintaryhmä eli SYTYn puheenjohtajisto sekä kylä- ja Leader-jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit ovat haastatelleet hakemusten ja videotervehdysten perusteella jatkoon päässeet hakijat 18.12.2017 (LIITE 3). Puheenjohtaja ja valintaryhmän jäsenet selostavat.
Esitys:

Kuullaan valintaryhmän ehdotus ja päätetään tíedottajan henkilövalinnasta.
Päätetään palkata tiedottaja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2018
alkaen, tässä vaiheessa kuitenkin enintään 31.12.2018 asti, koeaika enintään 6 kk.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus. Hakijoita oli 28, joista seitsemää haastateltiin. Valintaryhmän esityksen mukaisesti päätettiin valita tiedottajaksi Hanna Pihlajamäki ja varasijalle Sofia Tuisku sekä toiselle varasijalle Marjut Haapanen. Tarjotaan tiedottajalle toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.1.2018 alkaen 6 kk:n koeajalla.

126. Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten vertaisryhmillä -hankkeen projektipäällikön ja projektityöntekijän valinta sekä STEAn jatkorahoituspäätös vuodelle 2018
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi heinäkuussa 2017 Suomen Kylätoiminta ry:n ”Toimintakyky
kuntoon maaseudun miesten vertaisryhmillä” -hankehakemukselle 65.000 euron rahoituksen loppuvuodeksi 2017 sekä 130.000 euron vuosittaisen ohjeellisen varauksen vuosille 2018, 2019 ja
2020, yhteensä 455.000 euroa. SYTY on jättänyt kehittämisjohtajan valmisteleman jatkohake-
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muksen vuodelle 2018 STEAlle 2.10.2017 (LIITTEET 4A ja 4B). Joulukuun alussa tulleen jatkorahoituspäätöksen mukaisesti mukaisesti STEA esittää 130.000 euron rahoitusta vuodelle 2018
(LIITE 5). Projektihenkilöiden paikat ovat olleet haussa työvoimahallinnon sivuilla, HS:ssa, SYTYn kotisivuilla ja verkkotiedotteessa. Hakemuksia saatiin yhteensä 34 kpl. Valintaprosessi on
koostunut kolmesta eri vaiheen haastattelusta 2.11 ja 16.2 (projektipäällikön valinta) sekä 4.12.
(projektityöntekijän valinta).
Valintaryhmä esittää projektipäällikön tehtävään diakoni Kimmo Sainiota ja projektityöntekijän
tehtävään VTM Pekka Anttilaa, (LIITE 6A ja 6B sekä 7A ja 7B). Työsopimukset solmitaan sekamuotoisina toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2018 saakka.
Esitys:

Päätetään henkilövalinnoista ja työehdoista valintaryhmän tekemän esityksen
perusteella.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus. Päätettiin esityksen mukaisesti eli
projektipäälliköksi nimettiin Kimmo Sainio ja projektityöntekijäksi Pekka Anttila.
Työsopimukset solmitaan sekamuotoisina toistaiseksi, kuitenkin enintään
31.12.2018
saakka.

127. STEAn rahoituspäätös Maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön
-aktivointihankkeelle
SYTY on jättänyt toukokuun lopussa 2017 STEAn varsinaiseen projektihakuun maahanmuuttajien
aktivointia koskevan hankehakemuksen. Hankkeessa on suunniteltu toteutettavaksi maahanmuutajien aktivointitoimintaa neljän maakunnan alueella: Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Uudell
maalla ja Keski-Pohjanmaalla.
STEA esittää 1.12.2017 julkistamassaan päätösesityksessä kolmivuotiseksi suunnitellulle hankeelle yhteensä 427.000 euron rahoitusta (LIITE 8). Hankkeen käynnistämistä aletaan valmistella vuoden 2018 alussa. Ennen sitoumusten tekoa odotetaan STM:n virallista päätöstä. Kehittämisjohtaja selostaa.
Esitys:

Merkitään asia tiedoksi ja annetaan toimistolle valtuudet hankkeen käynnistämisen
valmisteluun. Käsitellään asia tarkemmin vuoden 2018 ensimmäisessä hallituksen
kokouksessa.

Päätös:

Merkittiin asia tiedoksi ja käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

128. SYTYn talousasiat
Esitys:

Talouspäällikkö esittelee taloustilannetta (LIITTEET 9A, 9B, 9C ja 9D lähetetään
jälkikäteen).
Valtuutetaan talouspäällikkö toimittamaan valtionapuhakemus MMM:öön vuoden
loppuun mennessä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi talosupäällikön selostus ja taloustilanne. Varataan 2000 euroa
Avoimet Kylät –budjettiin vuodelle 2018.
Kyläpäällikkökoulutusrahan käyttöä tehostetaan ja varmistetaan rahan käyttömahsuus myös vuonna 2018. Talouspäällikkö Tuomas Rokka hoitaa tiedustelun KeskiTuki -säätiöstä.

dollitien

129. SYTYn jäsenrekisteri
Maakunnalliset kyläasiamiehet ovat käyneet keskustelua käytettävissään olevista jäsenrekiste-
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rijärjestelmistä. Osa kyläasiamiehistä on ollut tyytyväisiä ohjelmiinsa, osa on toivonut
uudistuksia ja SYTY:ltä kokoavia toimenpiteitä. Yhdistyslain mukaan hallituksen on pidettävä
yhdityksen jäsenistä luetteloa. Osassa kyläyhdistyksissä on jäsenrekisteri ja osassa ilmeisesti
ei.
Projektipäällikkö Juhani Nenonen esittelee laatimaansa esiselvitystä jäsenrekisteriasiasta.
Esitys:

Keskustellaan asiasta ja pohditaan toimenpiteitä. Tehdään kysely, jossa selvitetään
SYTY:n ja maakunnallisten kyläyhdistysten tarve jäsenrekisterille ja millaisia ominaisuuksia rekisteriltä toivotaan.

Päätös:

Kuultiin Juhani Nenosen esitys jäsenrekisteriasiasta keskustelun pohjaksi. Päätettiin
tehdä kysely kylä- ja Leader -toimijoille yhteisen jäsenrekisterin tarpeesta ja toivotuista ominaisuuksista. Tietosuoja-asetuksen muutos vuonna 2018 vaikuttaa osaltaan
asiaan. Jäsenrekisteriasiassa on kyse myös laatukysymyksistä eri tasoilla; toisaalta
asia on myös laatutyön onnistuneen tekemisen edellytys. Marko Mäki-Hakola tarjosi
mahdollisuutta tutustua Metsänomistajien jäsenrekisterijärjestelmään. Asiaa jatkovalmistellaan Nenosen toimesta.

130. SOSTE Sosiaali ja Terveys ry:n jäsenyys
Suomen Kylätoiminta ry on hyväksytty SOSTE Sosiaali ja Terveys ry:n hallituksen kokouksessa
24.10.2017 SOSTEn yhteistyöjäseneksi (LIITE 10A).
SOSTEn vaalivaliokunnan kirjeen (LIITE 10B) perusteella Suomen Kylätoiminta ry on ehdottanut, että SOSTEn valtuuston varsinaiseksi jäseneksi valitaan projektipäällikkö, diakoni Kimmo
Sainio ja varajäseneksi pj. Petri Rinne. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:

Merkitään tiedoksi SOSTEn yhteistyöjäsenyys sekä SYTYn ehdotus valtuuston jäseneksi ja varajäseneksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus ja hyväksyttiin tehdyt toimet.

131. Eduskunnan kylätoimintaverkoston asiat
Eduskunnan kylätoimintaverkosto kokoontui 22.11.2017 eduskunnassa, minkä jälkeen järjestettiin
kansanedustajille glögitilaisuus. Varapuheenjohtaja Esa Aunola ja muut paikalle olleet selostavat.
Esitys:

Merkitään selostukset tiedoksi.

Päätös:

Merkittin tiedoksi vpj. Esa Aunolan selostus. Kokouksen jälkeen glögitilaisuudessa
kävi lukuisia kansanedustajia sekä ministerit Leppä ja Lintilä. Vuonna 2018 eduskunnan kylätoimintaverkosto järjestää kaksi seminaaria sekä kolme kokousta.

132. SYTYn nettisivut
SYTYn nettisivujen uudistamistyö on käynnistymässä. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:

Käydään keskustelu aiheesta ja päätetään toimenpiteistä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus. SYTYn sivut uudistetaan uuden tiedottajan toimesta kuten Leader-Suomi –sivut on jo uudistettu. Kotisivuasiat on syytä
liittää laatutyöhön kuten myös järjestön muu visuaalinen ilme.

133. Koko kylä kotouttaa –hankkeen tilannekatsaus
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Kaksivuotinen kotouttamishanke päättyy 31.12.2017. Merkitään tiedoksi kotouttamiskoordinaattori Marjut Haapasen laatima lyhyt yhteenveto hankkeesta (LIITTEET 11A ja 11B). Haapasen
estyneenä ollessa kehittämisjohtaja selostaa.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Haapasen laatima yhteenveto sekä kehittämisjohtajan lyhyt selostus.

134. Kylätoiminnan valtakunnallisten koulutus- ja neuvottelupäivien anti
Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät järjestettiin 13.-14.12.2017 Tampereella (LIITE 12). Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostavat.
Esitys:

Merkitään selostukset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin selostukset tiedoksi. Päivät todettiin onnistuneiksi ja hyvähenkisiksi.

135. Työtä Kylästä –hankepäätös
Uudenmaan TE-toimisto on myöntänyt jatkorahoitusta vuodelle 2018 Työtä Kylästä -hankkeelle
(kokonaiskustannukset 99.067 €, myönnetty avustus 96 566 €), (LIITE 13). Projektipäällikkö Juhani Nenonen selostaa.
Esitys:

Merkitään selostus tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Uudenmaan TE-toimiston päätös ja Juhani Nenosen selostus.
Jatketaan projektipäällikön ja työvalmentajan työsuhteita sekamuotoisina toistaisekkuitenkin enintään 31.12.2018 saakka.

si,

136. Puolueettoman jätevesineuvonnan (JÄSSI) hankehakemukset
SYTY on jättänyt 30.11.2017 erikseen Pohjois-Karjalan sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksille
Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan jätevesineuvonta-alueita koskevat Jässi -hankehakemukset
(LIITTEET 14A ja 14B, 15A ja 15B). Kehittämisjohtaja selostaa.
Esitys:

Merkitään tiedoksi Jässi -hankehakemusten jättäminen Pohjois-Karjalan sekä
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksille.

Päätös:
ELY-

Merkittiin tiedoksi hakemusten jättäminen Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen
keskuksille.

137. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
Organisaation Sitoumus 2050 koostuu konkreettisesta yhteiskuntasitoumuksesta, joka pohjautuu
kahdeksaan tavoitteeseen tai johonkin niistä. Tavoitteista ”Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt” sopisi SYTY:n sitoumuksen pohjaksi. Projektipäällikkö Juhani Nenonen esittelee asiaa
(LIITE 16).
Esitys:

Päätetään osallistumisesta ja toimenpiteistä Nenosen selostuksen perusteella.

Päätös:

Juhani Nenosen selostuksen pohjalta käytiin keskustelu ja päätettiin osallistumisesta
Kestävän kehityksen yhteiskuntasopimukseen. Sitoumus otetaan kyläjaoston käsittelyyn. Haetaan tavoitteet, jotka koskevat maaseutu-kaupunki-yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja paikalliskehittämistä, maaseutuasumista ja –yrittäjyyttä sekä vaikuttavien
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ihmisten yhteiskuntaa. Laaditaan sitoumusteksti ja tuodaan se SYTYn hallituksen
käsittelyyn.
138. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat
Kyläjaoston edellinen kokous oli 30.11.2017 Helsingissä. Jaoston puheenjohtaja selostaa.
Esitys:

Merkitään jaoston puheenjohtajan selostus tiedoksi.

Päätös:
tami-

Kyläjaoston pj. Tauno Linkoranta kertoi mm. kylätoiminnan vaikuttavuuden osoitsesta ja sen mittaamisesta sekä tarinallistamisesta.
Päätettiin uuden kyläjaoston kokoonpano: Tauno Linkoranta, pj. (Varsinais-Suomen
kylät ry), Esa Aunola (Pohjois-Pohjanmaan kylät ry), Johanna Junno (PohjoisKarjalan kylät ry), Jaana Sippola (Kuudestaan ry), Jani Hanhijärvi (Sastamalan Kylät ry), Ann-Sofi Backgren/varalla Kenneth Sundman (Svenska folkskolornas vänner
rf), Sanna-Maija
Kauppi (Keski-Pohjanmaan liitto), Matti Hämäläinen
(Vuoden 2017 virallinen Kylähullu), SYTYn edustajat (puheenjohtaja, järjestösihteeri, kehittämisjohtaja, tiedottaja) sekä kaksi kaupunginosatoiminnan edustajaa.

139. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat
Mm. Leader-ajankohtaispäivät ja Leader-parlamentti järjestettiin 21.-22.11.2017. Leader-jaoston
puheenjohtaja ja Leader-asiamies selostavat ajankohtaisia kuulumisia.
Esitys:

Merkitään jaoston puheenjohtajan ja Leader-asiamiehen selostukset tiedoksi.

Päätös:

Leader-jaoston pj. Kari Kylkilahti kertoi, että Leader-ryhmät ovat nimenneet uuden
Leader-jaoston, jossa on 9 henkilöä. Kylkilahti esitteli lyhyesti jaoston kokoonpaLeader-jaosto on pitänyt viisi kokousta kuluneena vuonna.
Leader-asiamies Heli Walls kertoi kuluneen vuoden toiminnastaan. Mm. Maaseutuviraston asettama Leader -toiminnanjohtajien palkkakatto poistui Leader-jaoston
työn tuloksena.
Päätettiin jatkaa Heli Wallsin työsuhdetta toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2020
saakka.

non.

140. Jäsenasiat
FÖSS Finlands Öar rf – Suomen Saaret on jättänyt eroanomuksen SYTYn jäsenyydestä.
Esitys:

Käsitellään saapuneet jäsenhakemukset.
Myönnetään ero FÖSSille SYTYn jäsenyydestä.

Päätös:

Myönnettiin ero FÖSS Finlands Öar rf:lle SYTYn jäsenyydestä.

141. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen
Kylä- ja asukasyhdistys POKS ry esittää ansiomerkkiä pitkäaikaiselle puheenjohtajalleen Pertti
Runolinnalle (LIITE 17). Runolinnalla on 16 vuoden kokemus aktiivityöstä ko. yhdistyksessä sekä eri Leader-hankkeissa, joten kultaisen ansiomerkin saamisen kriteerit täyttyvät.
Esitys:

Myönnetään kultainen ansiomerkki Pertti Runolinnalle.

Päätös:

Pöydälle jaettiin toinenkin ansiomerkkihakemus, joka koski kultaisen ansiomerkin
myöntämistä Kauko Aappo Kalervo Kangasta.
Myönnettiin kultainen ansiomerkki Pertti Runolinnalle sekä Kauko Aappo Kalervo
Kankaalle.
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142. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin sekä kokouksiin
Toteutuneet:
- SYTYn tiimi 1.11.2017, Helsinki G18 (tiimi)
- Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomitea 21.11.2017, Helsinki (Niemi)
- Leader-ajankohtaispäivät ja -parlamentti 21.-22.11.2017, Kirkkonummi (Walls,
Markkola)
- Eduskunnan maaseutuverkoston kokous ja glögitilaisuus 22.11.2017, Helsinki (Rinne,
Aunola)
- Uudenmaan maakuntaparlamentti 23.-24.11.2017, Helsinki-Tallinna (Niemi)
- Kyläjaoston kokous 30.11.2017, Helsinki (Linkoranta)
- SYTY syyskokous 30.11.2017, Helsinki (tiimi)
- Maaseutupolitiikan neuvosto (Mane) 13.12. 2017, Helsinki (Rinne)
- Kylätoiminnan neuvottelupäivät 13.-14.12.2017, Tampere (Perheentupa)
Tulevat:
- SYTYn tiimi 21.12.2017, Perniö (tiimi)
- STEA-arviointikoulutus 16.2.2018, Tampere (Sainio, Anttila)
- SYTYn valtionapuneuvottelu 27.3.2018, Hki MMM (Rinne, Perheentupa, Rokka)
- Linc 2018 -Konferenssi 12.-14.6.2018, Rauma (Ravakka)
- Kyläasiamiesten vuositapaaminen 13-15.6.2018, Varsinais-Suomi (Linkoranta)
- LOKAALI- paikalliskehittäjien juhlaseminaari 1.-2.9.2018, Savonlinna (tiimi)
143. Ilmoitusasiat / tiedoksi
- Seuraintaloasian neuvottelukunnan kokous on pidetty 12.12.2017, jaossa korjausrahaa 1,7
milj. euroa.
144. Muut esille tulevat asiat
- MSL:n kyläilyä koskeva kirjoituskilpailu (LIITE 18).
- Työsuhdeasia: Solmitaan järjestösihteeri Marianne Liitelän kanssa toistaiseksi voimassa
oleva työsopimus.
145. Seuraavat hallituksen kokoukset
Esitys:

Hallituksen kevään kokoukset ehdotetaan pidettäväksi tiistaina 6.3.2018, 10.4.2018
ja 5.6.2018 Helsingissä. Kevätkokous ehdotetaan pidettäväksi keskiviikkona
25.4.2018 Helsingissä.

Päätös:

Tehdään doodle-kysely, jossa esitetään kullekin kokoukselle kolme vaihtoehtoista
ajankohtaa. Marianne Liitelä tekee kyselyn.

146.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri

