PÖYTÄKIRJA 4/2019

Hallituksen kokous
Aika ja paikka: Maanantai 16.9.2019 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
x Peltola Asko
x Teuri Maarit
Vänttinen Anne
Väre Taina
x Perheentupa Tuomas
x Rokka Tuomas
x Walls Heli

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

Nenonen Juhani
Tuisku Sofia
Liitelä Marianne
Smedslund Kim

kehittämisjohtaja, sihteeri
talouspäällikkö
Leader-asiamies
(etäyhteys)
projektipäällikkö
viestintäpäällikkö
järjestösihteeri
kv-asiantuntija

Linkoranta Tauno
x Åström Christell
x Käärmelahti Kimmo

kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana

x
x
x
x

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

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

82. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen pitäen lyhyen tilannekatsauksen mm. ERP- ja lähikouluasioista.
83. Osanottajat ja päätösvaltaisuus
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.
84. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, että viestintäasiat käsitellään
kohdassa 86.

85. Korttelijaoston sihteerin nimeäminen hallituksen kokouksiin kutsuttavaksi asiantuntijaksi
Esitys:
Kutsutaan korttelijaoston sihteeri Kimmo Käärmelahti Suomen Kylät ry:n hallituksen kokousten
asiantuntijaksi. Puheenjohtaja esittelee.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Korttelijaoston sihteeri Kimmo Käärmelahti poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
86. Viestinnän ajankohtaiset asiat
Viestintäharjoittelijan työpanos, Suomen Kylät ry:n osallistuminen SuomiAreenaan 2020
(LIITE 7.), Leader-yritysrahoituksen vaikuttavuuskampanja, kylätoiminnan graafisen ohjeistuksen täydentäminen, Vuoden kylä -tunnustuksen graafinen valmistelu. Viestintäpäällikkö selosstaa.
Esitys:
Merkitään tiedoksi viestintäpäällikön selostus sekä tehdään tarvittavat päätökset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi viestintäpäällikön selostus.
Keskusteltiin Suomen Kylät ry:n logon käytön ohjeistuksesta:
Päätettiin, että seuraava tapa on suositeltava: Logo ja maakunnallinen kyläyhdistys sekä
paikallisten kyläyhdistysten kohdalla edellä mainittujen alla paikallisen kyläyhdistyksen nimi.
Maakunnan harkinnan mukaan tällaista tunnusta voidaan käyttää joko yksi- tai kaksikielisenä
eli laaditaan kummatkin versiot.
Vuoden kylä -tunnustuksen alla pitää olla vuosiluku ja siitä tulee käydä ilmi, onko kyseessä
valtakunnallinen vai maakunnallinen Vuoden kylä.
Puheenjohtaja ja viestintäpäällikkö esittelivät tämän asiakohdan yhteydessä Suomen
Kylät ry:n lähikouluvetoomuksen, joka hyväksyttiin julkistettavaksi pienin tarkennuksin.
87. Valtiovarainministeriön budjettiesitys kylätoiminnan valtionavuksi 2020
sekä mahdolliset vaikuttamistoimet eduskuntaan
Budjettiesityksessä kylätoiminnan valtionavuksi vuodelle 2020 esitetään 1.100.000 euroa.
Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua vaikuttamistoimista eduskuntaan.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja Esa Aunolan selostukset sekä käytiin
lyhyt keskustelu vaikuttamistoimista eduskuntaan. Eduskunnan kylätoimintaverkoston kokouksen jälkeen oltaneen paremmin selvillä siitä, millaisia vaikuttamistoimia on tarpeen tehdä suhteessa eduskuntaan budjetin pienkorjauksissa. Asia koskee osin myös korttelitoimintaa.
88. KV-asiat
Kim Smedslund selostaa.

Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi.
Päätös:
Kim Smedslund selosti Älykäs kylä -teemaan liittyvää Smart Villages Engagement &Network
-hankehakemusta, jolle on haettu rahoitusta Europe for Citizens -ohjelmasta. Päätettiin hyväksyä
hakemuksen jättäminen rahoittajalle. Smedslund esitteli myös toisen hankehakemuksen, joka ottaa
osaa Smart Village -tarjouskilpailuun ja jossa Suomen Kylät ry on yhtenä kumppanina. Päätettiin
hyväksyä tarjouskilpailuun osallistuminen.
89. Lokaali-tapahtuman palaute sekä vuoden 2021 Lokaalin järjestämisvastuu
Käydään läpi palautekoostetta Kauhavan Lokaalista. Puheenjohtaja selostaa.
Etelä-Karjalan Kylät ry, Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Kainuun Nuotta ry ovat ilmaisseet alustavasti
kiinnostuksensa vuoden 2021 Lokaalin maakunnallisesta järjestämisestä.
Esitys:
Merkitään Kauhavan Lokaali-juhlaseminaarin palauteyhteenveto (LIITE 1.) tiedoksi ja käydään
keskustelua asiasta.
Keskustellaan vuoden 2021 Lokaalin järjestämisvastuun myöntämisestä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja läsnä olleiden selostukset sekä palauteyhteenveto Lokaalista.
Palaute tapahtumasta oli varsin hyvää ja tilaisuutta pidettiin onnistuneena.
Päätettiin myöntää vuoden 2021 Lokaalin järjestämisvastuu Etelä-Karjalan Kylät ry:lle. Vuoden
2022 Lokaalin järjestäjämaakunnan valintaan palataan tuonnempana; haku julistetaan
avoimeksi vuosille 2022 sekä 2024 ja 2025.
90. Maaseutuparlamentti vuonna 2020 ja Suomen Kylät ry:n osuus siinä
Maaseutuparlamentti järjestetään 1.-3.10.2020 Kurikassa.
Puheenjohtaja selostaa Maaseutuparlamentin valmistelutilannetta (LIITE 2.) sekä Suomen Kylät
ry:n osuutta tapahtuman järjestämisvastuussa.
Esitys:
Keskustellaan asiasta ja hyväksytään Suomen Kylät ry:n sitoumukset liittyen Maaseutuparlamentin
järjestämiseen.
Päätös:
Christell Åström selosti Maaseutuparlamentin kokonaisuutta, jossa Suomen Kylät ry:n osuus ovat
retket ja paikalliset toiminnot, kylätori, vapaaehtoiset ja paikalliskoordinaattorin rekrytointi.
Maaseutuparlamentti alkaa torstaina 1.10.2020, perjantaina 2.10.2020 ovat retket ja gaala, jossa on
suoritetaan myös palkitsemiset, ja lauantaina 3.10.2020 Maaseutuparlamentti päättyy. Teemana on
kestävä kehitys. Haasteena on majoituskapasiteetti Kurikassa ja lähiympäristössä. Tapahtuman
kokonaisbudjetti on lähes 200.000 euroa.
Suomen Kylät ry:n sitoumukset: 15.000 euroa järjestön valtionapubudjetista sekä Keskitien
säätiölle rahoitushakemus paikalliskoordinaattorin palkkaamisesta mahdollisesti yhdessä paikallisen järjestäjän kanssa, mitkä sitoumukset hyväksyttiin.
Keskusteltiin tässä yhteydessä myös muista maaseutupoliittisista asioista, mm. kyläkauppatuesta,
joka kohdistuu nyt HAMA-alueelle; haku on paraikaa auki. Todettiin, että kyläkauppatukea tarvittaisiin myös muilla maaseutualueilla.

Åström kertoi, että parlamentaarisen HAMA-työryhmän työ päättyy syksyllä, jatko on vielä auki.
Todettiin, että yhteiskunnallisissa keskusteluissa harvaan asutut alueet ja kaupunkialueet ovat hyvin esillä, vaikka niiden välissä on muitakin alueita, jotka tulisi ottaa paremmin huomioon.
91. Suomen Kylät ry:n ja TEMin neuvottelu kansalaisjärjestöjen työllistämisasioista
Puheenjohtaja ja Työtä kaikille -hankkeen projektipäällikkö ovat käyneet 2.9.2019 neuvottelemassa TEM:ssä Kansalaisjärjestöt aktiivisessa työvoimapolitiikassa -muistion pohjalta (LIITE
3.). Puheenjohtaja ja Juhani Nenonen selostavat.
Esitys: Merkitään tiedoksi selostukset ja käydään keskustelua aiheesta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja Juhani Nenosen selostukset TEM-tapaamisesta. Palkkatukeen on tulossa lisää rahoitusta 17 miljoonaa euroa. Keskusteluissa TEM:n kanssa Suomen
Kylät ry:n edustajat pitivät tärkeänä, että palkkatukea kohdistetaan yritysten ohella myös järjestöjen tekemään pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Lisäksi korostettiin tarvetta saada valtakunnallinen työllistämishanke edistämään asiaa.
Käytiin työllistämisestä laaja keskustelu. Mm. Timo Reko kertoi, että Pohjois-Karjalassa pitkäaikaistyöttömiä on työllistetty tarpeellisiin ympäristönhoitotöihin.
92. Suomen Kylät ry:n palkanlaskentapalvelun siirtäminen Uudenmaan Kylät ry:lle
Suomen Kylät ry ja Uudenmaan Kylät ry ovat neuvotelleet sopimuksesta, jonka mukaan Suomen Kylät ry siirtää Uudellamaalla toteutettavan työllistämishankkeen tukitoiminnon eli palkanlaskentapalvelun Uudenmaan Kylät ry:n hoidettavaksi loppuvuoden kuluessa (LIITE 4). Asianosaiset selostavat.
Esitys:
Merkitään tiedoksi selostukset, käydään keskustelua ja hyväksytään palvelun siirto Uudenmaan
Kylät ry:lle.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus. Hyväksyttiin palkanlaskentapalvelun siirto
Uudenmaan Kylät ry:lle, mistä laaditaan allekirjoitettava sopimus.
93. Paikallisen kehittämisen ohjelmaprosessin käynnistäminen
Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostavat.
Esitys:
Keskustellaan ohjelmaprosessin toteutuksesta sekä sovitaan aikatauluista.
Päätös:
Kuultiin puheenjohtajan selostus ohjelmaprosessin suunnitellusta kulusta:
Ohjelma ulotetaan koskemaan vuosia 2021 – 2024.Suomen Kylät ry:n eri jaostot osallistetaan
ohjelman laadintaprosessiin myös kirjoittajina. Valmistelun keskiössä ovat jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit. Jaostojen valmistelemat tiiviit tekstit ovat valmiit kesään 2020 mennessä ja
ensimmäinen kooste niistä käsitellään alkusyksyllä 2020 Suomen Kylät ry:n hallituksen
kokouksessa. Uusi ohjelma hyväksytään järjestön syyskokouksessa 2020. Ohjelmasta tehdään
käytännönläheinen, napakka ja luettava, pituudeltaan ei juuri yli 10 sivua. Myös toimenpiteiden
määrää rajoitetaan selvästi aiemmasta. Ohjelmassa käytettävää terminologiaa määritellään
yhteisesti.
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä menettelytapa.

94. Kestävän kehityksen sitoumus
Kyläjaosto on käsitellyt alustavasti Kestävän kehityksen sitoumuksen laadintaa Suomen Kylät
ry:lle.
Esitys:
Käydään keskustelu laadittavan sitoumuksen eri elementeistä (LIITE 5.) sekä päätetään Suomen
Kylät ry:n osallistumisesta Kestävän kehityksen sitoumukseen.
Päätös:
Käytiin laaja keskustelu Kestävän kehityksen sitoumuksesta liitteen 5. pohjalta. Täydennettiin
hieman listaa, jonka pohjalta päätettiin laatia järjestön kestävän kehityksen sitoumus.
- Maarit Teuri poistui kokouksesta.
95. Katsaus Suomen Kylät ry:n meneillään oleviin hankkeisiin
Kehittämisjohtaja selostaa meneillään olevien hankkeiden tämänhetkistä tilannetta.
Esitys:
Merkitään kehittämisjohtajan selostus tiedoksi.
Päätetään Me miehet- ja Koti Kylään -hankkeiden jatkohakemusten jättämisestä STEAlle
30.9.2019 mennessä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus Suomen Kylät ry:n eri hankkeiden tilanteesta. Syyskuun 2019 aikana on lähdössä rahoittajille kolmen hankkeen jatkohakemukset, kaksi STEAlle ja
yksi Uudenmaan TE-toimistolle.
Vuodenvaihteessa 2020/2021 Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan Jässi-hankkeet päättyvät YM:n
jätevesineuvonnalle myöntämän rahoituksen loppuessa ja jätevesiasetuksen siirtymäajan päättyessä.
Suomen Kylät ry pyrkii paraikaa vaikuttamaan
a) Maaseuturahaston tulevan rahoituskauden valmisteluun yhteisöllisten hankkeiden paremman rahoituskohtelun edistämiseksi sekä
b) ESR+ -hankkeiden paremman toteutettavuuden saavuttamiseksi kansalaisjärjestöjen hankkeissa
erityisesti omarahoitusosuuden %-osuuden alentamiseksi. Asialle yritetään saada tukea mm. valmistelutyössä mukana olevilta ammatillisilta keskusjärjestöiltä.
96. Talouskatsaus
Talouspäällikkö esittelee Suomen Kylät ry:n taloustilannetta (LIITTEET 6A - 6D)
Esitys:
Merkitään tiedoksi talouspäällikön selostus.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi talouspäällikön selostus taloustilanteesta. Keskusjärjestön kustannusrasitus
kasvaa jonkin verran vuonna 2020, sillä mm. viestintäpäällikön työpanos tulee jatkossa rahoitettavaksi kokonaan kylätoiminnan valtionavusta, lisäksi Maaseutuparlamenttiin kohdennetaan 15.000
euron kertaluontoinen rahoituspanos.
Timo Reko korosti, että MSL:n kurssitukea kannattaa käyttää nykyistä tehokkaammin, sillä sen

käyttöaste on ollut kyläpuolella kovin alhainen.
97. Eduskunnan kylätoimintaverkoston ajankohtaiset asiat
Puheenjohtaja ja varapj., eduskunnan kylätoimintaverkoston sihteeri Esa Aunola selostavat.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja keskustellaan asiasta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Esa Aunolan selostus: Seuraava eduskunnan kylätoimintaverkoston kokous on
17.9.2019 eduskunnassa. Verkoston järjestämien miniseminaarien teemoja mietitään paraikaa.
98. Jäsenyysasiat
Svenska Lantbrukssällskapens Förbund (SLF) hakee Suomen Kylät ry:n jäsenyyttä (LIITE 8.).
Sydkustens Landskapsförbund rf hakee eroa Suomen Kylät ry:n jäsenyydestä (LIITE 9.)
Suomen Taksiliitto ry hakee eroa Suomen Kylät ry:n jäsenyydestä (LIITE 10.)
Esitys:
Myönnetään jäsenyys Svenska Lantbrukssällskapens Förbundille.
Myönnetään ero jäsenyydestä Sydkustens Landskapsförbund rf:lle ja Suomen Taksiliitto ry:lle.
Päätös:
Myönnettiin jäsenyys Svenska Lantbrukssällskapens Förbundille.
Myönnettiin ero jäsenyydestä Sydkustens Landskapsförbund rf:lle ja Suomen Taksiliitto ry:lle.
- Asko Peltola poistui kokouksesta.
99. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat
Kyläjaoston vpj. Esa Aunola selostaa.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Esa Aunolan selostus kyläjaostossa käsitellyistä asioista, mm. Lokaali, Kestävän kehityksen sitoumus, Paikallisen kehittämisen ohjelma, Älykkäät kylät,
turvallisuusasiat ja vapaaehtoistyön kohtaamissivusto.
100.
Leader-jaoston ajankohtaiset asiat
Leader-asiamies selostaa.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Leader-asiamiehen selostus: KAHVEE-verkostolle haetaan jatkoaikaa Manelta.
Leader-ajankohtaispäivät ovat tulossa. Leader-haun kriteerit ja mahdollinen kaksivaiheisuus ovat
paraikaa esillä; toisen vaiheen lisäkehystä on hakenut 49 ryhmää. Tiedossa on paljon muitakin aktiviteetteja, mm. 4.10.2019 Leader-toiminnanjohtajapäivät ja 30.10.2019 Leader-parlamentti.

101.
Korttelijaoston ajankohtaiset asiat
Korttelijaoston sihteeri selostaa.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi korttelijaoston sihteerin selostus. Työn alussa on ollut jonkin verran sitoutumisvaikeuksia läsnäolon ja päätösvaltaisuuden suhteen. Korttelijaoston työhön kaivataan strategiaa.
Maaseutu-kaupunki-facebook-yhteisö on tekeillä. Jaostossa on vahva 4. sektorin edustus.
Hiilijalanjäljen/-kädenjäljen vähentäminen on ollut jaoston työssä iso kysymys.
- Timo Reko poistui kokouksesta.
102.
Ajankohtainen CAP-valmistelutilanne
Puheenjohtaja ja Leader-asiamies selostavat.
Esitys:
Merkitään tiedoksi selostukset koskien CAP-valmistelutilannetta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja Leader-asiamiehen lyhyet selostukset.
103.

Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

Esitys:
Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista ansiomerkkihakemuksesta.
Päätös:
Hyväksyttiin takautuvasti kesällä tapahtunut kultaisen ansiomerkin myöntäminen Heikki
Kumpulaiselle.
104.

Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin

Toteutuneet:
- Avoimet kylät -päivä 8.6.2019, koko maa (Liitelä, Tuisku)
- Työtä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 10.6.2019, Hyvinkää (Perheentupa, Nenonen)
- Kyläasiamiesten vuositapaaminen 12.-14.6.2019, Päijät-Häme (Pirkonen)
- Avoimet saunat-kampanja 27.7.2019 (YLE)
- Lokaali-paikallistoimijoiden juhlaseminaari 23.-25.8.2019, Kauhava (Korkealaakso, Kultalahti)
- Kyläjaoston kokous 2.9.2019, Tampere (Linkoranta)
- Koti kylään -hankkeen ohjausryhmän kokous 6.9.2019, Tampere (Rinne, Männistö, Tiittanen)
- Työtä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 12.9.2019, Järvenpää (Perheentupa, Nenonen)
- Aluekehittämisen uudistamisen informaatiopäivä 12.9.2019, TEM, Hki (Perheentupa)
Tulevat:
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston lounaskokous 17.9.2019, Eduskunta (Rinne, Aunola)
- Me miehet -hankkeen ohjausryhmän kokous 17.9.2019, Hki (Perheentupa, Sainio, Anttila)
- Leader-toiminnajohtajapäivät 4.10.2019 (Walls)

-

Kasvun karavaani: Älykäs maaseutu - kiertotaloudella ilmastonmuutosta vastaan 7.10.2019,
Kankaanpää (Rinne)
Aluekehittämispäivät 8.-9.10.2019, Seinäjoki
Kumppanuuspäivä 10.10.2019, Kuntatalo, Helsinki (Rinne)
Kyläjaoston kokous 21.10.2019, Tampere (Linkoranta)
Manen sihteeristön kokous 22.10.2019, Hki (Perheentupa)
Pohjois-Karjalan Jässi-hankkeen ohjausryhmän kokous 23.10.2019, Joensuu (Perheentupa,
Kurjonen)
Etelä-Karjalan Jässi-hankkeen ohjausryhmän kokous 24.10.2019, Lappeenranta (Perheentupa,
Kurjonen)
Leader-parlamentti 30.10.2019 (Walls)
Suomen Kylät ry:n ja MMM:n valtionapuneuvottelu 12.11.2019 MMM, Hki (Rinne, Perheentupa, Rokka)
Manen sihteeristön kokous 26.11.2019, Hki
Leader-, kylä- ja korttelijaostojen yhteiskokous 26.11.2019, Hki
Suomen Kylät ry:n syyskokous 26.11.2018, Hki (tiimi)
Työtä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 28.11.2019, Porvoo (Perheentupa, Nenonen)
Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 11.-12.12.2019, Tampere (Perheentupa)

105.

Ilmoitusasiat / tiedoksi
Merja Kaija kertoi, että Pohjois-Savon kylät ry järjestää kyläsuunnitelmien laadinnan ja päivityksen etäkoulutuksen verkossa 7.10.2019; siihen voivat osallistua netin välityksellä myös muiden alueiden kylätoimijat.

106.

Muut esille tulevat asiat
Markku Väisänen: Valokuitukaapeleiden sijoittamiseen liittyvät talkootyön ongelmat
sähköyhtiöiden kanssa.
Asian käsittely siirrettiin seuraavan kokoukseen.

107.

Seuraavat hallituksen kokoukset sekä syyskokous
Syyskauden toinen hallituksen kokous pidetään ti 5.11. klo 12.00 ja kolmas kokous ti 10.12.
klo 12.00 Helsingissä, kummatkin Hotelli Arthurin Aurolan salissa.
Suomen Kylät ry:n syyskokous pidetään ti 26.11.2019 klo 13.00 Helsingissä, Hotelli Arthurin
auditoriossa.
Esitys:
Menetellään sovitusti.
Päätös:
Menetellään sovitusti.

108.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri

