Kyläjaosto 2.9.2019 klo 11-15, Tampere
Läsnä: Tauno Linkoranta, Tuomas Perheentupa, Jani Hanhijärvi, Jaana Sippola, Sanna-Maija Kauppi,
Marianne Liitelä (klo 12-), Esa Aunola, Henna Pirkonen, Sofia Tuisku, Petri Rinne (klo 11-13), Ann-Sofi
Backgren (klo 13.30-)
1. Avoimet kylät -kokemuksia
Tarroista reklamoitiin, ne olivat vahingossa sisä- eikä ulkotarrat.
Palaute eri juuri eronnut edellisvuosista. Suurin osa on tyytyväisiä tapahtuman kestoon
yksipäiväisenä, mutta osa haluaisi tapahtumaviikonlopun. Bussikuljetuksia ja kyläralleja yms. monta
kylää yhdistäviä tapahtumia kiiteltiin.
Todettiin, että olisi hyvä saada kuntia organisoimaan bussikierroksia nykyistä enemmän. Kierrosta
ei tarvitse markkinoida maaseutukierroksena vaan esim. kulttuurikierroksena. Vaatii innokkaan
toteuttajahenkilön kunnasta.
Ensi vuotta ajatellen voisi tehdä juttua kuntien järjestämistä retkistä, kunnat voitaisiin ottaa
järjestelyyn vahvemmin mukaan.
2. Lokaali-palaute:
Perjantain työpajat toimivat hyvin. Keskusteltiin tapahtuman seuraavista järjestäjistä vuosina 2021
ja 2022 eli Maaseutuparlamenttien välivuosina. Esillä olivat kiinnostuksensa ilmaisseet Etelä-Karjala
ja Kainuu.
Maaseutuparlamentti
Keskusteltiin paikallisesta kumppanista, hankitaan järjestely ostopalvelusopimuksella. Myös Leader
Suupohja voisi olla paikallinen kumppani Eteläpohjalaisten kylien lisäksi. Teemana tulee olemaan
maaseutu ja kestävä kehitys eli miten maaseutu tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen.
3. Kestävän kehityksen sitoumus
Keskusteltiin siitä, onko Suomen Kylät ry oikea taho tekemään sitoumus – voiko tehdä sopimuksen
jäsenjärjestöjen puolesta? Todettiin, että kylien elämässä noudatetaan monilta osin kestävän
kehitysten periaatteita.
Monet muutkin valtakunnalliset järjestöt ovat tehneet sitoumuksen ja todettiin, että heillä
mitattavuuden vaikeus on yhteinen haaste. Esimerkiksi omaa viestintää voi seurata: teemaa voisi
nostaa esiin tietyn väliajoin.
Puheenjohtaja ehdotti, että Suomen Kylät voisi olla moottori kestävän kehityksen edistämisessä –
mahdollinen sitoumus voisi koskea omaa viestintää. Panostetaan etäosallistumiseen.
Todettiin, että sitoumus viestii siitä, että olemme sitoutuneet kannattamaan periaatteita.
Nostetaan aihetta omassa viestinnässä ja palastellaan viestiä kylille ymmärrettävään muotoon.
On tärkeää, että sitoumus ei jää ylätasolle ja sitä viedään innostavasti konkretian tasolle.
Keskusteltiin sitoumuksen tyypistä. Esillä olivat vaikuttavien ihmisten yhteiskunta ja kestävät
yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, jotka todettiin Suomen Kylien toimintaa hyvin kuvaaviksi.

4. Paikallisen kehittämisen ohjelma
Syyskuun hallituksessa käsitellään ohjelman valmistelun aikataulu. Seuraavan ohjelman kausi olisi
2021-2024. Jokainen jaosto voisi määritellä kolme painopistettä ja niiden alle konkreettisia
toimenpiteitä.
Jos työstö on jaostokohtaista, tulos voi olla sektorillinen. Jokainen jaosto voisi työstää aluksi
maksimissaan 1-3 sivua, joiden pohjalta ohjelmaa lähdetään muokkaamaan. Toivotaan, että tuotos
on helppolukuinen lehdykkä. Tavoite on lyhyt ja tiivis tuotos.
Strategisen tason ohjelman sisältöjä: yhteisöllisyys, kestävyys, kylämatkailu, vapaaehtoistyö,
kiinteistöjen uusiokäyttö, kylätalot / luontaiset kohtaamispaikat. Kohtaaminen voisi olla hyvä termi.
Taklattavia ongelmia: yksinäisyys, turvattomuus
Teemat olisivat hyvät, kuten turvallisuus ja kestävä kehitys. Osa teemoista voi olla läpileikkaavia,
osa täsmällisiä. Teemat tuovat yhdenmukaisuutta ja konkretiaa.
Keskusteltiin työn toteutustavoista ja todettiin, että pohja on hyvä.
Mietittiin painopisteitä, joihin kylätoiminnan pitäisi keskittyä.
1. Kohtaamiset
2. Älykkäät kylät
3. Turvallisuus
4. Osallisuus
Kaiken kattavana tai yhdistävänä teemana voisi olla resilienssi eli muutossopeutuvuus.
5. Keskusteltiin yhteisen logon käytöstä. Todettiin, että tarvitaan tarkempi ohjeistus
maakunnallisille kyläyhdistyksille ja linjaus siitä, voivatko yksittäiset kyläyhdistykset käyttää
logoa ja jos, niin miten. Päätettiin esittää hallitukselle graafisen ohjeistuksen täydentämistä.
6. CAP-valmistelu. Kylien asioita on muistettava pitää esillä valmistelussa, etteivät ne unohdu.
7. Eduskunnan kylätoimintaverkosto järjestäytyy 17.9. seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
8. Muut asiat
Henna Pirkonen kertoi ”vapaaehtoisten Tinderistä”, jolla voitaisiin etsiä vapaaehtoisia talkoisiin.
Päijät-Hämeessä on myös mietitty talkootyöpankkiajatuksesta ja selvitetty olemassa olevia
palveluita, kuten vapaaehtoistyo.fi. Todettiin, että aiheen voisi poimia neukkareille.
Vuoden kylän ja maakunnallisen Vuoden kylän tittelin saaneet kylät ovat toivoneet ns. leimaa,
jota voisivat käyttää viestinnässään. Todettiin, että maakunnallisten ja valtakunnallisten
palkintojen tulee olla selkeästi erotettavissa toisistaan. Päätetiin esittää hallitukselle, että
palkituille kylille suunnitellaan jatkossa vuosiluvulla varustetut Suomen Kylät ry:n ilmeen
mukaiset kuvat, joita kylät voivat hyödyntää viestinnässään.
Seuraava kokous päätettiin pitää 21.10. klo 11-15, paikkana Scandic City Tampereella.

