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SUOMEN KYLÄT / KYLÄJAOSTON KOKOUS 14.5. KLO 11-16, TAMPERE
Läsnä: Tane Linkorata, Sofia Tuisku, Esa Aunola, Marianne Liitelä, Tuomas Perheentupa, Jaana
Sippola, Henna Pirkonen, Jani Hanhijärvi
1. Vuoden kylä -kilpailun uudistaminen
-

-

-

-

Todettiin, että monet maakunnat noudattavat SK:n rytmiä. Joissain kuitenkin valinnat
menevät aivan eri syklissä. Vuoden Kylä -kisaa markkinoidaan maakunnissa tiedotteita,
lehdistössä, nettissä.
Keskusteltiin, voisiko hakua aikaistaa ja voittajan julkistaminenkin aikaistaa? Todettiin, että
Lokaalin nykyinen aikataulu on hyvä. Voisiko Vuoden Kylän julkistaa jossain muualla kuin
Lokaalissa, esim. Avoimet Kylät -päivänä? Virallinen palkitseminen kuitenkin Lokaalissa
kuten myös nimitykset.
Todettiin, että ehdokkaitakaan ei nyt uutisoida, joten finalistit voitaisiin julkistaa keväällä,
jolloin kylät hyötyisivät kesän tapahtumissa.
Vuoden Kylä -kisassa teema selkeyttäisi, Ja uudelleen hakemisen kynnys madaltuisi.
Teema voisi tuoda uutisarvoa. Teema vaatisi kuitenkin selkeästi maakunnissa saman
hakuaikataulun. Teema taas sulkisi peruskylät pois. Entä, jos SK:n nostaisi omaan
teemaansa per vuosi ja myönnettäisiin kunniamainintoja teemoista? Kriteerit, joilla on
enemmän painoarvoa (ei vars. teema).
Tarvitseeko hallituksen siunata, valintaraati voisi päättää. Todettiin, että kyläjaosto voisi
olla valintaraati.
Ehdotetaan uudeksi 2020 alkaen (teemat otetaan mukaan myöhemmin): Edellisen
vuoden maakunnan vuoden kylä ilmoitetaan valtakunnalliseen Vuoden Kylä -kisaan.
Ehdokkaiden tiedot toimitetaan maaliskuussa SK:lle, ehdokkaat julkistetaan toukokuun
alussa, Vuoden Kylä julkistetaan ja palkitaan Lokaalissa.
Jostain syystä nimitykset eivät innosta, hakemusten määrä tippunut. Kaikkia pitäisi
uudistaa, valintakriteerejä selkeyttää, myös Lokaalin sisältöä pitäisi päivittää.
Valtakunnan kyläjuhla, vuoden kyläläinen, nimitykset selkeäksi. Ehdotuksia uusiksi
nimityksiksi: Kylätoiminnan tiennäyttäjä-> Vuoden kylätoimija, Maaseututoimija->
Vuoden paikallistoimija, Maaseutukasvo-> nykyinen on toimiva

2. Kyläasiamies -nimekkeen pohtiminen
Kyläasiamiehille tehty kysely, vastaako kyläasiamies-nimike heidän työnkuvaansa ja pitäisikö
nimike päivittää. Asiasta on keskusteltu myös SK:n hallituksessa, jolla ei ollut linjausintoa. Pitäisi
olla vapaus määritellä työtä vastaava nimi, SK:n ei syytä puuttua. ”Kyläasiamies-verkosto” on
hyvä termi, kun puhutaan ulospäin. Kyläasiantuntija voisi olla hyvä uudeksi nimikkeeksi.
3. Kestävän kehityksen sitoumus: lähteekö Suomen Kylät tähän kuitenkin mukaan? SK on nyt
kumminkin ECOLISE:n jäsen (www.ecolise.eu).
- Ei olla dokumentoinut sitoumusta, koska hankalaa.
- Ecolisessa tulossa Kestävien yhteisöjen -päivä syyskuussa.
- Kyläjaosto/Tane tekee esityksen hallitukselle siitä, miten ollaan mukana ja mihin
teemoihin mukaan.
• Kestävät yhdyskunnat,
• Kylien kokoontumistilat/yhteisölliset tilat, hyödynnetään olemassa olevia tiloja, jotka
ovat lähellä (tilojen merkitys sosiaalisesti, turvallisuuden ja ympäristön vinkkelistä)
• Turvallisuus, kylien turvallisuussuunnitelmat, kylätalot keskuspaikkoina
4. Kirjasto jokaiseen kylään -aloite
Mikä on kyläjaoston rooli? Ollaan henkisenä tukena. Jaetaan tietoa.
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5. Muita brändäämiseen, tiedottamiseen ym. liittyviä asioita
AK-päivästä tulee radiomainos (useita kanavia, tavoittaa miljoona ihmistä), 1 min. mainos, Petri
lukee, tulee ulos 6.6. ja 7.6. Tehtiin harjoitus, jossa kukin jaostolainen kirjasi ylös, mitä
radiomainoksessa tulisi olla. Sofia keräsi erinomaiset ideat.
6. Saunapäivä 27.7.
Keskusteltiin Sauna-päivästä. Idea on hyvä, mutta voi olla, että on liikaa kaikkea.
7. Lokaali
Halutaanko olla mukana tekemässä perjantaiksi Lokaaliin jotain työpajaa? Pajat: Digitaalisuus,
Kumppanuudella hyvinvointia, Kyläkoulut, Liikenne ja kuljetukset, Nuoret elinympäristön
kehittäjinä. Keskustellaan neuvottelupäivillä, tarvitaanko työryhmissä apukäsiä.
8. FB-ryhmä kylätoimijoiden viestijöille
Lohjan Kylien digiviestintä-Paula hakee viestintätukea kylätoimijoista, ja ehdotuksena on
perustaa fb-ryhmä, johon saa liittyä kuka vain viestinnän parissa toimiva (vrt.
kaupunginosaviestijöiden ryhmä). Ryhmässä olisi muutama moderaattori, käsiteltäisiin yleisiä
asioita yhdistysten viestinnästä, esim. joka to aloitetaan jostain aiheesta keskusteluketju. Ideaa
pidettiin hyvänä.
9. Maaseuturahasto-asia
Tulevaan EU-kautta valmistellaan. Kyliä huolettaa, miten rahoituksia ollaan saamassa.
Yhteisölliset hankkeet ei mennyt hyvin läpi. Ely-keskuksilla ollut iso rooli, miten maaseuturahoja
käytetään. Esim. Älykkäät Kylät pitäisi saada. Teemat on jo ja yhteisöllisyys tulee olemaan teema.
Alueitten välisiä hankkeita ei saada. Maakunnallisten yhteenliittymien tulee ottaa oma
maakuntansa ja elynsä hoitoon. Valtakunnan taso pitää saada kuntoon.
10. Muuta
- SK:lta koottu ohjeistus VA-perusteluista kaikille jakoon
- Kahvee jatkaa uudessa eduskunnassa.
- Päijät-Hämeen kansanedustajat osallistuvat kyläasiamiespäivillä sisävesiristeilyyn.
Kokous päättyi klo 15.30.

