PÖYTÄKIRJA 5/2019

Hallituksen kokous
Aika ja paikka: Tiistai 5.11.2019 klo 12.00 - 16.00, Hotel Arthur, Aurolan Sali, käyntiosoite
Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.
Läsnä:
x Rinne Petri
x Aunola Esa
x Väisänen Markku
Kaija Merja
Björkstrand Christell
Vesisenaho Eliisa
x Mäki-Hakola Marko
Peltola Asko
Teuri Maarit
x Vänttinen Anne
Väre Taina
x
x
x
x
x
x
x
x

Perheentupa Tuomas
Rokka Tuomas
Walls Heli (etäyhteys)
Tuisku Sofia
Liitelä Marianne
Linkoranta Tauno
Åström Christell
Käärmelahti Kimmo

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

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

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

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

109.
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen pitäen lyhyen tilannekatsauksen mm. ministeri Sanna Marinin
tapaamisesta, lähikouluasiasta ja kyläkauppatuesta.
110.
Osanottajat ja päätösvaltaisuus
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.
111.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestystä muuttaen niin, että päätösvaltaisuutta edellyttävät asiat
käsitellään kokouksen ollessa vielä päätösvaltainen, sillä osa hallituksen jäsenistä
joutuu poistumaan ennen kokouksen päättymistä.

112.
Viestintäasiat
Kuullaan ajankohtaiset viestintäasiat (LIITE 1.). Viestintäpäällikkö selostaa.
Esitys:
Merkitään tiedoksi viestintäpäällikön selostus.
Päätös:
Viestintäpäällikön selostuksen pohjalta käydyn keskustelun tuloksena viestintäsuunnitelmaan
lisätään hankkeiden ja jaostojen viestintäasiat. Hyväksyttiin viestintäsuunnitelma näillä lisäyksillä.
113.
Suomen Lähikoulut ry:n yhteistyötarjous
Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Päätetään yhteistyötarjouksen hyväksymisestä.
Päätös:
Puheenjohtaja kertoi, että Suomen Lähikoulut ry suunnittelee Kyläkoulurundia, jossa kierretään
kaikki vuoden 2019 maakunnalliset Vuoden kylät ja mm. videoidaan ne. Hyväksyttiin Suomen
Kylät ry:n 1.500 euron tuki kyläkoulurundille kuitteja vastaan ja siten, että myös Suomen Kylät
ry:n nimi on esillä tapahtumissa.
- Marko Mäki-Hakola saapui kokoukseen.
114.
MASERAT -hankkeen ja KaikkiKyytiin -palvelun tilannekatsaukset
Marko Mäki-Hakola selostaa.
Esitys:
Merkitään tiedoksi Marko Mäki-Hakolan selostukset ja keskustellaan niiden pohjalta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Marko Mäki-Hakolan selostukset:
Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut (MASERAT) -hankkeen 9 kuukauden kestosta on
kulunut pian puolet. Nyt on meneillään maaseudun työvoimapalveluiden toimintamallin pohdinta.
Tutkimusosio on kohta valmis. Seuraavaksi hankkeen projektipäällikkö on yhteydessä Suomen
Kylät ry:n kokeilualueiden (Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa) kyläasiamiehiin.
KaikkiKyytiin -toimintamalli: Maaseudun kulkuyhteydet eivät ole tyydyttävät, mutta ministeri
Bernerin uudistusten mukaisesti uudet kuljetusratkaisut ovat nyt mahdollisia. Tavoitteena on mm.
malli, jossa kunnat toimivat hankinnoissaan niin, että samaan kuljetukseen voidaan ottaa mukaan
eri kyytiläisiä. Lisäksi toimintamallissa ovat mukana kimppakyydit ja tavarankuljetus. Naapuriapuna toteutettavat kimppakyydit ja tavarakuljetukset ovat myös kylien mahdollisuuksia. Näihin
tarvitaan sähköinen toiminta-alusta ja paikallisia kokeiluja.
115.
Suomen Kylät ry:n ja eduskunnan kylätoimintaverkoston julkilausumat
Merkitään tiedoksi Suomen Kylät ry:n valmistelemat ja eduskunnan kylätoimintaverkoston jäsenten hyväksymät julkilausumat järjestöjen työllistämisestä ja kouluverkkoselvityksen tekemisestä
(LIITTEET 2. ja 3.). Puheenjohtaja ja vpj., eduskunnan kylätoimintaverkoston sihteeri Esa Aunola
selostavat.
Esitys:
Merkitään tiedoksi selostukset ja käydään niiden pohjalta keskustelua.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi selostukset tehdyistä toimenpiteistä ja keskusteltiin tulevista vaikuttamistoimista, mm. lähikouluja koskevasta kansalaisaloitteesta. Keskusteltiin, millä tavalla etäopettaminen ja etäpalvelut voitaisiin kytkeä paremmn yhteen digitalisaatiota hyödyntäen.
116.
Maaseutuparlamentti 2020 -tilannekatsaus
Maaseutuparlamentti järjestetään 1.-3.10.2020 Kurikassa. MANEn pääsihteeri Christell Åström,
puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostavat Maaseutuparlamentin valmistelutilannetta. Leader
Suupohja on ilmoittanut valmiutensa olla päähakijana Keskitien säätiölle jätettävässä hankehakemuksessa (LIITE 4.) , jolla on tarkoitus kattaa paikallisen koordinaattorin palkkaus- ym. kulut.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi. Keskustellaan laadittavasta yhteistyösopimuksesta MANEn ja
Suomen Kylät ry:n välillä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Christell Åströmin selostus. Kumppanuussopimus on tulossa MANEsta lähipäivinä. Lisäksi MANE ja Suupohjan Kehittämisyhdistys ry tekevät keskenään yksityiskohtaisemman
sopimuksen.
117.
LOKAALI-tapahtumien järjestäminen vuosina 2022 ja 2024
Pirkan Kylät ry ja korttelijaosto/SILMU-kylät ovat kummatkin alustavasti ilmaisseet mielenkiintonsa järjestää LOKAALI-tapahtuma vuonna 2022. Kehittämisjohtaja ja korttelijaoston sihteeri
selostavat.
Esitys: Merkitään tiedoksi selostukset ja käydään keskustelua aiheesta.
Päätös:
Keskustelun jälkeen päätettiin myöntää vuoden 2022 Lokaalin järjestämisvastuu Pirkan Kylät
ry:lle ja vuoden 2024 Lokaalin järjestämisvastuu korttelijaostolle, joka hankkii järjestämisessä tarvittavat alueelliset/paikalliset yhteistyökumppanit.
118.
Suomen Kylät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Kokousaineiston liitteenä on Suomen Kylät ry:n toimintasuunnitelman luonnos vuodelle 2020
(LIITE 5.). Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja esittelevät.
Esitys:
Käydään keskustelua ja hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020 mahdollisin
muutoksin esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle.
Päätös:
Kehittämisjohtajan esittelyn ja käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin Suomen Kylät ry:n
toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2020 esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle. Lisätään
toimintasuunnitelman alkuun suomen- ja ruotsinkielinen lyhyt yhteenveto.
119.
Suomen Kylät ry:n talousarvio vuodelle 2020
Talouspäällikkö esittelee talousarvioesitys vuodelle 2020 (LIITE 6.).

Esitys:
Käydään keskustelua ja hyväksytään talousarvioesitys vuodelle 2020 mahdollisin muutoksin
esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle.
Päätös:
Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin talousarvioesitys vuodelle 2020 esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle.
120.
Suomen Kylät ry:n tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat vuonna 2020
Suomen Kylät ry:n nykyinen tilintarkastaja HTM Vesa Peltola ja varatilintarkastaja KHT Jouni
Vanhala sekä toiminnantarkastaja pankinjohtaja Antti Riutta ja varatoiminnantarkastaja johtaja
Antti Huhtamäki ovat antaneet suostumuksensa uudelleen valintaan vuodelle 2020.
Esitys:
Todetaan tilanne ja päätetään esityksistä syyskokoukselle.
Päätös:
Todettiin tilanne ja päätettiin esittää syyskokoukselle ko. henkilöitä jatkamaan tehtävissään
vuonna 2020.
121.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2020
Esitys:
Todetaan hallituksen erovuoroiset varsinaiset jäsenet ja varajäsenet (LIITE 7.).
Päätös:
Todettiin erovuoroiset. Selvitetään Eläkeliiton Seppo Mustosen ja Kuntaliiton Taina Väreen
tilannetta.

122.

Suomen Kylät ry:n talousasiat sekä valtionavun käyttösuunnitelma vuodelle 2020
Esitys:
Talouspäällikkö esittelee taloustilannetta (LIITTEET 8A – D.).
Valtioneuvoston esitys kylätoiminnan valtionavuksi vuodelle 2020 on 1.100.000 euroa.
Puheenjohtaja selostaa. Vahvistetaan valtionavun käyttösuunnitelma (LIITE 9.).

-

Päätös:
Merkittiin tiedoksi talouspäällikön katsaus taloustilanteesta ja kuultiin puheenjohtajan
selostus valtionavusta. Hyväksyttiin valtionavun käyttösuunnitelma vuodelle 2020.
Esa Aunola poistui kokouksesta.

123.
Likvilainan myöntäminen Varsinais-Suomen Kylät ry:lle
Varsinais-Suomen Kylät ry hakee 10.000 euron likvilainaa Suomen Kylät ry:n omasta pääomasta
yhdeksi vuodeksi hankkeiden väliaikaisrahoitukseksi (varsinainen hakemus toimitettu hallituksen
kokousaineiston liitteeksi ennen kokousta.)
Esitys:
Myönnetään Varsinais-Suomen Kylät ry:lle 10.000 euron likvilaina yhdeksi vuodeksi.

Päätös:
Myönnettiin Varsinais-Suomen Kylät ry:lle 10.000 euron likvilaina yhdeksi vuodeksi.
Sami Tantarimäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
124.
Kultaisen ansiomerkin myöntäminen
Suupohjan Kehittämisyhdistys ry hakee Paavo Mattilalle Suomen Kylät ry:n kultaista ansiomerkkiä (LIITE 10.).
Esitys:
Myönnetään kultainen ansiomerkki Paavo Mattilalle.
Päätös:
Esityslistan lähettämisen jälkeen saapui Suomen Kylät ry:lle myös Karhe-Seuran hakemus, jossa
Pirjo Malkamäelle haetaan kultaista ansiomerkkiä Pirkan Kylät ry:n puoltamana.
Myönnettiin Suomen Kylät ry:n kultaiset ansiomerkit Paavo Mattilalle ja Pirjo Malkamäelle.
125.
Vuoden Kylä -kilpailun uudistaminen ja aikataulutus
Kyläjaoston pj. Tauno Linkoranta selostaa.
Esitys:
Päätetään Vuoden Kylä -kilpailun uudistamisesta ja aikataulutuksesta kyläjaoston valmistelutyön
pohjalta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Tauno Linkorannan selostus Vuoden Kylä -kilpailun uudesta aikataulutuksesta:
Kyläjaosto esittää, että Vuoden 2021 valtakunnallisen Vuoden Kylän valintaa varten maakunnalliset kyläyhdistykset toimittavat omat ehdokkaansa vuonna 2020 valituista maakunnallisista vuoden
kylistä helmi-maaliskuussa 2021 Suomen Kylät ry:lle. Päätettiin, että toimitaan vuodesta 2021 alkaen kyläjaoston esittämällä tavalla.
Keskusteltiin mahdollisista uusista palkitsemiskategorioista; esillä olivat mm. Vuoden nuori kylätoimija, Vuoden kylähanke, Vuoden kyläyrittäjä. Todettiin yleisnäkemyksenä, että palkitsemisten
medianäkyvyys paranee, mikäli kovin montaa kategoriaa ei palkita samalla kertaa.
126.
Muut esille tulevat asiat
- Päätettiin esittää Suomen Kylät ry:n edustajaksi SPEKin valtuustoon ja mahdollisesti myös
SPEKin hallituksen jäseneksi Esa Aunolaa. Esitys on jätettävä SPEKille 9.11.2019 mennessä.
- Marko Mäki-Hakola poistui kokouksesta.
127.
Katsaukset Suomen Kylät ry:n eri hankkeisiin
Kehittämisjohtaja selostaa meneillään olevien hankkeiden tämänhetkistä tilannetta.
Esitys:
Merkitään kehittämisjohtajan selostukset tiedoksi, mm:
- Jässi-hankkeet
- Työtä kaikille-hanke
- Me miehet -hanke
- Koti kylään -hanke

Päätös:
Merkittiin kehittämisjohtajan selostukset Suomen Kylät ry:n eri hankkeiden tilanteesta tiedoksi
toimintasuunnitelman esittelyn yhteydessä.
128.

Valokuitukaapeleiden sijoittamiseen liittyvät talkootyön ongelmat sähköyhtiöiden
kanssa.
Hallituksen jäsen Markku Väisänen selostaa tilannetta.
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi ja keskustellaan asiasta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Markku Väisäsen selostus ongelmasta, että valokuitukaapeleita ei ole mahdollista saada samaan kaivantoon maasähkökaapeleiden kanssa, koska sähköyhtiöt eivät suostu tähän
kohtuullisilla ehdoilla, jolloin joudutaan kaivamaan valokuitukaapeleille oma kaivantonsa. Tämä
lisää kustannuksia ja teettää ylimääräistä työtä.
Sovittiin, että käytetään tätä esimerkkiä asiaan liittyvässä vaikuttamistyössä.

129.
Eduskunnan kylätoimintaverkoston ajankohtaiset asiat
Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Puheenjohtaja selosti mm. eduskunnan kylätoimintaverkoston uutta kokoonpanoa, missä ovat laajasti edustettuina eri puolueet. Verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Katja Hänninen osallistuu
Euroopan maaseutuparlamenttiin 6.-10.11.2019 Espanjassa.
130.
Leader-jaoston ajankohtaiset asiat
Leader-asiamies selostaa.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi mm. seuraavista aiheista:
- Kannanotto CAP27 Maaseuturyhmään yritystuista 14.11. mennessä
- Leader-ajankohtaispäivät Vantaalla 30.-31.10.
- CLLD: yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen mahdollistaminen rakennerahastoissa (YPKtyöryhmä 23.10.) ja kala-Leaderien tulevaisuus (lausunto toimitettu MMM), jatkotyöstäminen
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Leader-asiamiehen selostus em. aiheista; monia asioita on paraikaa meneillään.
131.
Kyläjaoston ajankohtaiset asiat
Kyläjaoston pj. Tauno Linkoranta selostaa.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi mm. seuraavista aiheista:
- Valtionavun käytön määrittely ministeriölle
- Vapaaehtoistyön nostaminen; arvo, termin määrittely, toimintapojen kehittäminen

-

Paikallisen ohjelman valmistelu ja sen kärjet

Päätös:
Merkittiin tiedoksi Tauno Linkorannan selostus em. aiheista. Kyläjaostossa on tehty linjaus, jonka
mukaan maakuntien kylätoiminnan valtionavun tärkein käyttökohde on kyläasiamiehen palkkaus.
132.
Korttelijaoston ajankohtaiset asiat
Korttelijaoston sihteeri selostaa.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi mm. seuraavista aiheista:
- Kaupunki-maaseutu-suhde: fb-keskustelualustan perustaminen, hiilikädenjälkiaktiviteetit,
uudenlaisen kylä/kortteli-Lokaalin järjestäminen 2022
- Kansalaistoiminnan resursointi: kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen laajentaminen
uudella ohjelmakaudella
- Asuinalue-/korttelitoiminnan vaihtoehtoiset organisoitumismuodot: 3. ja 4. sektorin
vahva liitos.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Kimmo Käärmelahden selostukset em. aiheista, mm. 3. ja 4. sektorin toimijoiden suhteista ja yhteistyöstä.
133.
KV-jaoston ajankohtaiset asiat
Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi mm. seuraavista aiheista:
- European Rural Parliament 6.-10.11.2019, Candas, Espanja
- European Smart Village Network 21.-22.11.2019, Skotlanti
- EU-komission "Post 2020 - Local Action in a Changing World" -konferenssi Brysselissä
2.-4.12.2019
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus KV-asioista liittyen em. tapahtumiin.
Anne Vänttinen välittää eteenpäin Suomen kannan ELARDin puheenjohtajavalintaan liittyen.
134.
CAP-valmistelutilanne
Puheenjohtaja ja Leader-asiamies selostavat.
Esitys:
Merkitään tiedoksi selostukset koskien tämän hetken CAP-valmistelutilannetta.
Päätös:
Merkittiin saadut lyhyet selostukset tiedoksi.
135.

Jäsenyysasiat

Esitys:
Käsitellään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneet jäsenyyshakemukset.

Päätös:
Ei jäsenyyshakemuksia.
136.
Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin
Toteutuneet:
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston lounaskokous 17.9.2019, Eduskunta (Rinne, Aunola)
- Me miehet -hankkeen ohjausryhmän kokous 17.9.2019, Hki (Sainio, Anttila)
- Kasvun karavaani 7.10.2019, Kankaanpää (Rinne, Perheentupa)
- Aluekehittämispäivät 8.-9.10.2019, Seinäjoki (Walls)
- Kumppanuuspäivä 10.10.2019, Kuntatalo, Helsinki (Rinne)
- Kyläjaoston kokous 21.10.2019, Tampere (Linkoranta, Liitelä))
- 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)
- MASERAT-hankkeen work shop 28.10.2019, MTK, Hki (Perheentupa, Nenonen)
Tulevat:
- European Rural Parliament 6.-10.11.2019, Candas, Espanja (Rinne, Aunola)
- Suomen Kylät ry:n ja MMM:n valtionapuneuvottelu 12.11.2019, MMM, Hki (Rinne, Perheentupa, Rokka)
- European Smart Village Network 21.-22.11.2019, Skotlanti
- Manen sihteeristön kokous 26.11.2019, Hki (Perheentupa)
- Suomen Kylät ry:n jaostojen yhteiskokous 26.11.2019, Hki
- Suomen Kylät ry:n syyskokous 26.11.2019, Hki
- Työtä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 28.11.2019, Porvoo (Perheentupa, Nenonen)
- EU-komission "Post 2020 - Local Action in a Changing World" -konferenssi Brysselissä 2.4.12.2019
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 11.-12.12.2019, Tampere (Perheentupa)
- Suomen Kylät ry:n glögitilaisuus eduskunnassa 18.12.2019, eduskunta, Hki (Rinne, Aunola
ym.)
137.
Ilmoitusasiat / tiedoksi
- Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinille luovutettu kannanotto digitalisaation vahvistamisen edellyksistä maaseudulla ja saaristossa (LIITTEET 11A ja B.)
138.
Seuraavat hallituksen kokoukset sekä syyskokous
Syyskauden kolmas hallituksen kokous pidetään ti 10.12. klo 12.00 Helsingissä 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 esityksen mukaisesti.
139.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.
Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri

