SUOMEN KYLÄT RY

PÖYTÄKIRJA 3/2019

Hallituksen kokous
Aika ja paikka: Torstai 6.6.2019 klo 12.00 - 16.00, Hotel Arthur, Aurolan Sali, käyntiosoite
Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.
Läsnä:
x Rinne Petri
x Aunola Esa
x Väisänen Markku
x Kaija Merja
Björkstrand Christell
Vesisenaho Eliisa
Mäki-Hakola Marko
Peltola Asko
Teuri Maarit
x Vänttinen Anne
Väre Taina
x
x
x
x
x
x

Perheentupa Tuomas
Rokka Tuomas
Walls Heli
Nenonen Juhani
Tuisku Sofia
Männistö Tuomas

x Linkoranta Tauno
Åström Christell

puheenjohtaja
jäsen, vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, vpj.
jäsen
jäsen
jäsen

Korkealaakso Heikki
Lallo Rauni
Tantarimäki Sami
Pennanen Mari
Paananen Jaana
Reko Timo
x Mustonen Seppo
Itäniemi Elina
Tulikukka Pirjo

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

kehittämisjohtaja, sihteeri
talouspäällikkö
Leader-asiamies
projektipäällikkö
viestintäpäällikkö
projektipäällikkö
kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana

53. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti lyhyen tilannekatsauksen mm. hallitusohjelmasta.
54. Osanottajat ja päätösvaltaisuus
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.
55. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
56. Suomen Kylät ry:n toimintakäsikirjan hyväksyminen
Suomen Kylät ry:n laatutyöhön liittyvän toimintakäsikirjaluonnoksen ja sen ydin- ja
tukiprosessikuvauksien hyväksyminen.
Toimintakäsikirjan kokonaisuuden luonnos on erillisinä osina nähtävissä SharePoint -kansiossa
kokouksen materiaalien yhteydessä.
Talouspäällikkö esittelee toimintakäsikirjakokonaisuutta.

Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi, keskustellaan ja hyväksytään Suomen Kylät ry:n toimintakäsikirjaluonnos.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi selostus toimintakäsikirjasta. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin Suomen
Kylät ry:n toimintakäsikirja.

57. Hanke-esittely: Koti kylään -STEA-hanke
Projektipäällikkö Tuomas Männistö esittelee hankkeen tämänhetkistä toteutustilannetta.
Esitys:
Merkitään projektipäällikön selostus tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Projektipäällikkö Tuomas Männistö esittäytyi ja selosti Koti kylään -maahanmuuttajien kotouttamishankkeen sisältöä sekä tämänhetkistä toteutustilannetta. Käytiin vilkasta keskustelua hankkeesta, jota pidettiin tärkeänä.
58. Hallitusohjelmaan vaikuttaminen, muu kansallinen poliitikkovaikuttaminen mm. kylätoiminnan valtionapuasiassa sekä kuntatason kylätoimintaverkostojen rakentamisen tarve
Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostavat tehtyjä toimenpiteitä.
Käydään keskustelua myös puoluerajat ylittävistä kuntatason poliittisista vaikuttamiskeinoista
erityisesti kuntien reuna-alueiden palveluiden turvaamiseksi, mallina eduskunnan kylätoimintaverkosto.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi, käydään keskustelua ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus uudesta hallitusohjelmasta suhteessa Suomen Kylät
ry:n hallitusohjelmaehdotuksiin ja käytiin keskustelua alustuksen pohjalta.
Keskusteltiin myös kuntatason puoluerajat ylittävien kylätoimintaverkostojen tarpeesta ja siitä,
mitä olisi tehtävissä niiden aikaansaamiseksi. Yhtenä esimerkkinä on Jämsä-case, joissa on hieman vastaavaa liikehdintää. Suomen Kylät ry voi jatkossa toimia kuntatason kylätoimintaverkostoja koskevan keskustelun käynnistäjänä reuna-alueiden ja liitoskuntien palveluiden puolustamiseksi.

59. Valtakunnallisen Vuoden Kylän sekä kunniamaininnan saavien kylien valinta
Valintaraati on kokoontunut 6.6.2019 käsittelemään Vuoden Kylä 2019 -hakemuksia. Oheisena
yhteenvetotaulukko (LIITE 1.) hakemuksista. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Kuullaan valintaraadin käsittelyn tulokset ja valitaan Vuoden Kylä 2019 sekä kunniamaininnan
saavat kylät.
Päätös:
-----

60. Kylätoiminnan tiennäyttäjien ja Vuoden Maaseututoimijan valinnat sekä Vuoden Maaseutukasvon nimeäminen
Valintaraati on kokoontunut 6.6.2019 käsittelemään ehdotuksia Kylätoiminnan tiennäyttäjiksi ja
Vuoden Maaseututoimijaksi (LIITE 2., huom. kaksiosainen exel) sekä Vuoden Maaseutukasvoksi. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Kuullaan valintaraadin käsittelyn tulokset ja valitaan vuoden 2019 Kylätoiminnan tiennäyttäjät,
Vuoden Maaseututoimija sekä nimetään Vuoden Maaseutukasvo.
Päätös:
----61. Vuoden Kylä-kilpailun uudistaminen
Kyläjaoston pj. Tauno Linkoranta esittelee asiasta käytyä keskustelua.
Esitys:
Keskustellaan ja tehdään päätös kilpailun uudistamisesta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kyläjaoston pj. Tauno Linkorannan selostus:
Aikataulullisesti on kaavailtu, että vuoden 2019 maakunnallinen Vuoden kylä on seuraavan
vuoden valtakunnallinen Vuoden Kylä -ehdokas jne. Lisäksi julkistetaan kaikki valtakunnalliset Vuoden Kylä -ehdokkaat, jolloin kilpailun viestinnästä saadaan kaksivaiheinen.
Valintakriteereiden teemallisuus ei ole saanut varauksetonta kannatusta.
Käytiin selostuksen pohjalta lyhyt keskustelu.

62. Viestinnän ajankohtaiset asiat
MT Metsänomistaja -liitelehti ja muut ajankohtaiset viestinnälliset asiat. Viestintäpäällikkö selostaa.
Viestintäpäällikön avuksi palkataan viestintäharjoittelija ajalle 10.6.-9.9.2019. (LIITTEET 3. ja 4.)
Esitys:
Merkitään tiedoksi viestintäpäällikön selostus.
Päätetään viestintäharjoittelijan palkkaamisesta ajalle 10.6 – 9.9.2019.
Päätös:
Kuultiin Avoimet Kylät -radiomainos, joka esitettiin paikallisradioissa 6.-7.6.2019. Sitä pidettiin
julkisuusarvoltaan hyvänä ja kustannustehokkaana menettelynä.
Merkittiin tiedoksi viestintäpäällikön selostus eri viestintätoimenpiteiden kustannuksista.
Päätettiin palkata viestintäharjoittelija ajalle 10.6.-31.8.2019 esityksen mukaisin ehdoin.
63. Suomen Paikallismediat Oy:n tarjous
Suomen Paikallismediat Oy tarjoaa valtakunnallista sadan tilattavan paikallislehden ”Kylät ja korttelit – Meillä tehdään elinvoimaa!” teeman yhteistyökumppanuutta. Puheenjohtaja esittelee (LIITE
5.).
Esitys:
Keskustellaan tarjouksesta ja päätetään asiasta.
Päätös:

Viestintäpäällikkö esitteli paikallislehtien teemasivujen sisältöjä, jotka vaihtelevat eri lehdissä.
Teemasivut ovat ilmestymässä paikallislehdissä vuoden 2020 keväällä. Tarjouksen kustannukset
ovat 15.500 euroa (sis. alv) + taittokulut. Hyväksyttiin esitelty suunnitelma.

64. Kylätoiminnan valtionapuneuvottelu MMM:ssä
Kylätoiminnan valtionapua koskeva neuvottelu käytiin 16.4.2019 MMM:ssä. Talouspäällikkö ja
kehittämisjohtaja selostavat käytyä neuvottelua mm. suhteessa valtionaputarkastuksen.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi selostukset käydyistä valtionapuneuvotteluista. Merkittävin tulos neuvotteluista
on, että vanhat valtionavut voidaan käyttää ennen kuin aletaan käyttää uutta valtionapua. Siten saadut valtionavut eivät pääse vanhenemaan.

65. Talouskatsaus
Talouspäällikkö esittelee Suomen Kylät ry:n taloustilannetta (LIITTEET 6A-D)
Esitys:
Merkitään tiedoksi talouspäällikön selostus.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi talouspäällikön selostus, jonka pohjalta käytiin lyhyt keskustelu.
Myönnettiin Kainuun Nuotta ry:lle 10.000 euron likvilaina yhdeksi vuodeksi. Markku Väisänen
jääväsi itsensä asian käsittelystä.

66. Maaseutuparlamentti 2020
Suomen Kylät ry on yhtenä vastuutahoista maaseutuparlamentin järjestäjänä. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Keskustellaan ja päätetään toimenpiteistä.
Päätös:
Maaseutuparlamentti järjestetään 1.-3.10.2020 Kurikassa. Suomen Kylät ry:n rahoitusosuus on
15.000 euroa kylätoiminnan valtionavusta. Lisäksi Suomen Kylät ry osallistuu Keskitien Tuki
-säätiön rahoituksen hakemiseen, todennäköisesti Eteläpohjalaiset kylät ry:n kanssa.

67. Uusi STEA-hankehakemus
Suomen Kylät ry on jättänyt toukokuun lopussa STEAlle uuden hankehakemuksen ”Paikallisyhteisöt tukena ja turvana kotona asuville ikäihmisille”. Juhani Nenonen selostaa.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Juhani Nenosen selostus STEAlle jätetystä uudesta hankehakemuksesta, jonka
erityisenä kohderyhmänä ovat ne kotona asuvat ikäihmiset, joiden omaiset ovat muuttaneet

kauemmas ja joiden yhdenvertaisuus turvaverkkojen toimivuuden suhteen on siten ikätovereita heikompi. Hankkeen aiesopimukset on solmittu mm. Ikäinstituutin, SPEKin, Eläkeliiton ja Vanhustyön keskusliiton kanssa. Hallitus koki hankkeen tärkeäksi sosiaalipoliittiseksi
avaukseksi.

68. Katsaus Suomen Kylät ry:n meneillään oleviin hankkeisiin
Kehittämisjohtaja selostaa lyhyesti meneillään olevien hankkeiden tämänhetkistä tilannetta.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi.
Päätös:
Kuultiin kehittämisjohtajan tiiviit katsaukset Suomen Kylät ry:n kustakin meneillään olevasta
hankkeesta, joita on tällä hetkellä yhteensä 7. Hankekokonaisuuden taloudellinen volyymi on
runsaat 0,5 milj. euroa vuodessa. Hankkeita toteutetaan 7 eri maakunnassa ja ne työllistävät
paraikaa 10 projektityöntekijää.
Hankkeet ovat edenneet pääsääntöisesti hyvin; tosin Me miehet -hankkeen toimenpiteitä
on voitu toteuttaa kaavailtua hitaammin johtuen kohderyhmän tavoittamisessa ilmenneistä alkuhankaluuksista.

69. Ajankohtainen CAP-valmistelutilanne
Puheenjohtaja, Leader-asiamies, kyläjaoston pj. ja Leader-jaoston pj. selostavat.
Esitys:
Merkitään tiedoksi selostukset koskien CAP-valmistelutilannetta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja Leader-asiamiehen selostukset:
Edellisen EU-parlamentin aikana ei saatu CAP-budjettia aikaiseksi ja on kyseenalaista,
saadaanko CAP-budjettia tehtyä Suomen puheenjohtajuuskaudellakaan.
Asiat ovat maaseudun kehittämisen puolella viivästyneet, toisaalta tilannetta helpottaa
Suomen osalta kokeneen ministerin jatkaminen tehtävässään.
70. Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivien jälkitunnelmat
Läsnä olleet selostavat.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi.
Päätös:
Koulutus- ja neuvottelupäivät koettiin onnistuneiksi, samoin iltaohjelma.
71. KV-asiat
Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus. Euroopan Maaseutuparlamenttiin on tulossa
350 hengen delegaatio, joista viisi osallistujaa on Suomesta.

72. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat
Kyläjaoston pj. selostaa.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kyläjaoston pj:n selostus. Maakunnallisten kyläasiamiesten kesätapaamisessa
12.-14.6.2019 Päijät-Hämeessä keskusteluaiheina ovat mm. poliittisen vaikuttamisen tehostaminen maakuntatasolla sekä Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.
73. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat
Leader-asiamies ja jaoston pj. selostavat mm. kunnille toimitettua Leader-kannanottoa (LIITE 7.)
Esitys:
Merkitään selostukset sekä kannanotto tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Leader-asiamiehen selostus.
- Mervi-Niemi-Huhdanpää hoitaa Leader-jaoston puheenjohtajan tehtäviä Eliisa Vesisenahon
äitiysloman ajan. CAP27 -strategiaryhmässä Salme Pihlajamaa sijaistaa Vesisenahoa.
- Monirahastoisuudesta Leaderissä on lähtenyt kirje kunnille, mikä nähtiin hyväksi tavaksi
vaikuttaa asiaan.
- Silmu ry:n hallitus on vetänyt valituksensa pois hallinto-oikeudesta, minkä johdosta 27
miljoonan euron arvosta hanketukien kehysmyöntövaroja saadaan mahdollisesti käyttöön.

74. Korttelijaoston ajankohtaiset asiat
Liitteenä Luonnollinen kohtaamispaikka yhteisöille-suunnitelma (LIITE 8.). Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi.
Päätös:
Suomen Luonnon päivänä järjestetään Punkaharjulla hiilijalanjäljen sitomistapahtuma. Suomen
Kylät ry:n toivotaan osallistuvan tapahtumaan liittyviin kuljetuskustannuksiin 1.500 eurolla.
Myönnettiin toivottu 1.500 euron tuki sillä edellytyksellä, että tapahtuma toteutuu suunnitellun
mukaisena.

75. Jäsenyysasiat
Suur-Vihdin Kilta ry hakee Suomen Kylät ry:n jäsenyyttä (LIITE 9.)
Lännen kyläyhdistys ry hakee eroa Suomen Kylät ry:n jäsenyydestä (LIITE 10.)
Esitys:
Myönnetään Suomen Kylät ry:n jäsenyys Suur-Vihdin Kilta ry:lle.
Myönnetään ero jäsenyydestä Lännen kyläyhdistys ry:lle.
Päätös:
Myönnettiin Suomen Kylät ry:n jäsenyys Suur-Vihdin Kilta ry:lle.

Myönnettiin ero Suomen Kylät ry:n jäsenyydestä Lännen kyläyhdistys ry:lle.

76. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen
Pasala-Viitakankaan kyläyhdistys ry hakee Asta Rossille Suomen Kylät ry:n kultaista ansiomerkkiä (LIITE 11.)
Kymenlaakson Kylät ry esittää Jouko Yläjääskelle vaihtoehtoisesti joko Vuoden maaseututoimijatunnustusta tai vaihtoehtoisesti Suomen Kylät ry:n kultaista ansiomerkkiä (LIITE 12.)
Esitys:
Päätetään ansiomerkkihakemuksesta.
Päätös:
Myönnettiin kultainen ansiomerkki Jouko Yläjääskelle.
Pyydetään lisäselvityksiä Asta Rossin vuosimäärästä kylätoiminnassa sekä valtuutetaan Suomen
Kylät ry:n toimisto tekemään lopullisen päätöksen, mikäli vuosimääräedellytys täyttyy.

77. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin
Toteutuneet:
- Manen sihteeristön kokous (Perheentupa)
- MMM:n ja Suomen Kylät ry:n valtionapuneuvottelu 16.4.2019, Hki (Rinne, Perheentupa,
Rokka)
- Jaostojen yhteiskokous 24.4.2019, Hki (Leader-, kylä- ja korttelijaostot)
- Suomen Kylät ry:n kevätkokous 24.4.2019, Helsinki
- Koti kylään -hankkeen ohjausryhmän kokous 25.4.2019, Kokkola (Männistö, Tiittanen)
- Kyläjaoston kokous 14.5.2019, Tampere (Linkoranta, Liitelä)
- Manen sihteeristön kokous 14.5.2019, Helsinki
- Kevätkauden Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 22.-23.5.2019, Tre
- Suomen Kotiseutuliiton 70-vuotisjuhla 24.5.2019, Tammela
- Jässi-hankkeiden ohjausryhmien kokoukset 4.6.2019 Lappeenranta ja 5.6.2019 Joensuu
(Perheentupa, Kurjonen)
- Vuoden Kylän valintaraadin kokous 6.6.2019, Hki (Rinne, Perheentupa, Liitelä)
Tulevat:
- Avoimet kylät -päivä 8.6.2019, koko maa (Liitelä, Tuisku)
- Töitä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 10.6.2019, Hyvinkää (Nenonen, Kotila)
- Kyläasiamiesten vuositapaaminen 12.-14.6.2019, Päijät-Häme (Pirkonen)
- Avoimet saunat-kampanja 27.7.2019 (YLE)
- Lokaali-paikallistoimijoiden juhlaseminaari 23.-24.8.2019, Kauhava (Korkealaakso, Kultalahti)
- Kyläjaoston kokous 2.9.2019, Tampere (Linkoranta)
- Koti kylään -hankkeen ohjausryhmän kokous 6.9.2019, Tampere (Männistö, Tiittanen)
- Töitä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 12.9.2019, Järvenpää (Nenonen, Kotila)
- Me miehet -hankkeen ohjausryhmän kokous 17.92019, Hki (Sainio, Anttila)
- Syyskauden Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 11.-12.12.2019, (Perheentupa)

78. Ilmoitusasiat / tiedoksi

79. Muut esille tulevat asiat

80. Seuraavat hallituksen kokoukset sekä kevät- ja syyskokous
Vuoden 2019 seuraavat kokousaikataulut ovat:
Syyskausi: neljäs hallituksen kokous ma 16.9.2019 klo 12.00, viides kokous ti 5.11. klo 12.00 ja
kuudes kokous ti 10.12. klo 12.00 Helsingissä.
Suomen Kylät ry:n syyskokous pidetään ti 26.11.2019 klo 13.00 Hotelli Arthurissa.
Esitys:
Menetellään aiemmin sovitusti.
Päätös:
Menetellään sovitusti.

81. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri

