SUOMEN KYLÄT RY

PÖYTÄKIRJA 1/2020

Hallituksen kokous
Aika ja paikka: Tiistai 3.3.2020 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
Tantarimäki Sami
x
Högbacka Mathias
x
Vesisenaho Eliisa
x
Mäki-Hakola Marko
x
Peltola Asko
Wasström Gunilla
Vänttinen Anne
x
Tulikukka Pirjo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

x
x
etä
x
x
x

Perheentupa Tuomas
Rokka Tuomas
Walls Heli
Liitelä Marianne
Ketonen Anssi
Nenonen Juhani

kehittämisjohtaja, sihteeri
talouspäällikkö
Leader-asiamies
järjestösihteeri
viestintäsuunnittelija
projektipäällikkö

x

Linkoranta Tauno
Åström Christell
Mäenpää Pasi

kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana
kutsuttuna asiantuntijana

Korkealaakso Heikki
Lallo Rauni
Kaija Merja
Pennanen Mari
Paananen Jaana
Reko Timo
Kallio Sointu
x Poikonen Pia
Itäniemi Elina
Väre Taina

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen pitäen lyhyen ajankohtaiskatsauksen mm. Leader-asioista ja
MTK:n kanssa allekirjoitetusta yhteisestä vetoomuksesta sekä kylätoiminnan valtionavusta.
2. Osanottajat ja päätösvaltaisuus
Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
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4. Hallituksen järjestäytyminen, työtavoista sopiminen ja varapuheenjohtajien valinta
Vuonna 2019 Asko Peltola on toiminut 1. ja Esa Aunola 2. varapuheenjohtajana.
Esitys:
Todetaan uusi hallitus, esittäydytään ja valitaan 1. ja 2. varapuheenjohtaja vuodeksi 2020
(LIITE 1).
Päätös:
Todettiin uusi hallitus ja esittäydyttiin. Asko Peltola valittiin 1. varapuheenjohtajaksi ja Esa
Aunola 2. varapuheenjohtajaksi.
Asko Peltola piti lyhyen katsauksen uusista sote-pela -maakunnista. Uudistuksen toteutumisen
ajankohta on vuoden 2023 paikkeilla.
5. Suomen Kylät ry:n vuosikertomus vuodelta 2019
Kehittämisjohtaja esittelee Suomen Kylät ry:n vuosikertomusluonnoksen vuodelta 2019
(LIITTEET 2).
Esitys:
Hallitus esittää vuosikertomuksen hyväksyttäväksi kevätkokoukselle.
Päätös:
Hyväksyttiin Suomen Kylät ry:n vuosikertomusluonnos 2019 pienin muutoksin esitettäväksi
kevätkokoukselle.
6. Suomen Kylät ry:n talousasiat
Talouspäällikkö esittelee lopullista taloustilannetta vuodelta 2019 (LIITTEET 3A-E) sekä käydään
läpi tämänhetkistä taloustilannetta.
Esitys:
Merkitään tiedoksi talouspäällikön selostukset ja tehdään päätökset niiden perusteella.
sekä
Suomen Kylät ry:n tilinpäätös vuodelta 2019
Talouspäällikkö esittelee vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjan (LIITE 4).
Esitys:
Hallitus esittää tilinpäätösasiakirjan hyväksyttäväksi kevätkokoukselle ja allekirjoittaa sen.
Päätökset:
Käsiteltiin em. talouspykälät yhdellä kertaa kohdassa 6.
Merkittiin tiedoksi talouspäällikön selostukset sekä käytiin keskustelua talousasioista. Todettiin,
että olisi hyvä saada lisää omatoimista varainhankintaa, vaikka järjestön oma pääoma onkin
hyvällä tasolla.
Hyväksyttiin tilinpäätösasiakirjat esitettäväksi kevätkokoukselle ja allekirjoitettiin ne.
7. Suomen Kylät ry:n jäsenmaksut vuodelle 2021
Jäsenmaksut vuodelle 2020 päätettiin vuoden 2019 kevätkokouksessa pitää edellisen vuoden 2018
tasolla eli jäsenyhteisöittäin seuraavasti: valtakunnallisten järjestöt 500 €, maakuntien liitot 300 €,
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maakunnalliset kyläyhdistykset ja Leader-ryhmät 200 €, kylä- ja kaupunginosayhdistykset ja kuntakohtaiset yhdistykset 50 € sekä kannattajajäsenmaksu 1 200 €. Talouspäällikkö esittelee.
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Esitys:
Esitetään kevätkokoukselle, että pidetään Suomen Kylät ry:n vuoden 2021 jäsenmaksut vuoden
2020 tasolla.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys, jonka mukaan esitetään kevätkokoukselle jäsenmaksujen pitämistä vuoden
2020 tasolla.
8. Kylätoiminnan indikaattoritiedot vuodelta 2019
Järjestösihteeri esittelee tuoreimmat indikaattoritiedot (LIITE 5).
Esitys:
Merkitään selostus tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi uudet indikaattoritiedot ja käytiin niistä keskustelua. Oltiin tyytyväisiä mm.
kylätoiminnassa tehdyn vapaaehtoistyön määrän kasvuun.
Esitettiin toivomus, että työllistämistoiminnasta kerättäisiin jatkossa tarkempaa tietoa mm. työllistettyjen nuorten määrästä.
9. Yhteisen yrityksen perustaminen MASERAT -hankkeen pohjalta
MASERAT -hankkeen projektipäällikkö Kati Kuula esittelee asiaa (LIITE 6).
Esitys:
Kuullaan selostus ja käydään keskustelua asiasta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Kati Kuulan esittely yhteisen yrityksen perustamisesta ja käytiin keskustelua
asiasta. Todettiin, että tarvitaan selkeä toimintamalli yritykselle.
Päätettiin tehdä alustava aiepäätös yrityksen perustamisesta.
10. Suomen Kylät ry:n viestintäsuunnittelijan rekrytointi
Valintaryhmän esitys viestintäsuunnittelijaksi on medianomi Anssi Ketonen (LIITTEET 7A-B).
Paikkaa haki kaikkiaan 88 hakijaa, joista valintaryhmä haastatteli kymmentä henkilöä. Puheenjohtaja selostaa.
Esitys:
Vahvistetaan valintaryhmän esityksen perusteella viestintäsuunnittelijaksi toistaiseksi voimassa
olevalla työsopimuksella ja 6 kuukauden koeajalla medianomi Anssi Ketonen.
Päätös:
Anssi Ketonen esittäytyi.
Vahvistettiin Anssi Ketosen valinta viestintäsuunnittelijaksi 6 kuukauden koeajalla.
Anssi Ketonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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11. Töitä kaikille -hankkeen projektityöntekijän rekrytointi
Haastattelujen perusteella tehtävään esitetään FM Ulla Kommosta (LIITE 8).
Projektipäällikkö selostaa.
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Esitys:
Valitaan hankkeen projektityöntekijäksi FM Ulla Kommonen ajalle 11.3. – 31.12.2020, koeaika
4 kk.
Päätös:
Valittiin Ulla Kommosen Töitä kaikille -hankkeen projektityöntekijäksi ajalle
11.3.- 31.12.2020 4 kuukauden koeajalla.
12. Paikallisen kehittämisen ohjelmatyön käytännön toteutus
Suomen Kylät ry:n hallitus on linjannut, että ohjelmasta tehdään tiivis ja luettava, noin 10-sivuinen kokonaisuus, jonka aikajänne kattaa vuodet 2021 – 2024. Suomen Kylät ry:n neljä jaostoa
osallistetaan vahvasti ohjelman laadintaan. Kehittämisjohtaja selostaa.
Esitys:
Merkitään tiedoksi kehittämisjohtajan selostus, käydään keskustelua ja päätetään ohjelmatyön
käytännön toteutuksesta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus: Kukin neljästä ohjelmatyöhön tiiviisti osallistettavasta Suomen Kylät ry:n jaostosta voi sisällyttää ohjelmaan enintään viisi toimenpide-ehdotusta, kuitenkin niin, että kyläjaosto voi esittää ohjelmaan enintään 10 toimenpide-ehdotusta
johtuen kylätoiminnan toimintamuotojen laajuudesta. Lisäksi Suomen Kylät ry:n hallitus voi
päättää ohjelmaan sisällytettäväksi enintään viisi toimenpide-ehdotusta. Täten toimenpideehdotusten kokonaismäärä on maksimissaan 30 kpl.
Kunkin toimenpide-ehdotuksen perustelutekstissä olla enintään viisi lausetta, jolloin paikallisen
kehittämisen ohjelman kokonaispituus pysyy hallituksen aiemmin määrittelemässä enintään 10
sivussa. Valmiiksi työstetty ohjelma esitetään hyväksyttäväksi Suomen Kylät ry:n syyskokouksessa ja julkaistaan myös ruotsinkielisenä versiona.
13. Suomen Kylät ry:n puheenjohtajavaihdoksen nivelkohdan 2021-2022 valmisteluryhmän
asettaminen
Puheenjohtaja esittelee asiaa.
Esitys:
Päätetään valmisteluryhmän nimeämisestä puheenjohtajan esityksen pohjalta. Alustava nivelvaiheen aikataulutus on: kesään 2021 mennessä ovat selvillä uudet pj-ehdokkaat, syksyllä 2021 käynnistetään toiminnanjohtajan rekrytointi, joulukuussa 2021 myös uusi pj. pääsee haastattelemaan tjehdokkaita ja päättämään rekrytoinnista.
Päätös:
Hyväksyttiin alustava nivelvaiheen aikataulutus. Perustetaan tulevaisuustyöryhmä puheenjohtajavaihdoksen 2021 – 2022 nivelkohdan valmistelua varten. Työryhmän kokoonpano: Petri Rinne,
Asko Peltola, Esa Aunola, Tuomas Perheentupa, Tuomas Rokka, Marianne Liitelä, Anssi Ketonen,
Heli Walls, Pirjo Tulikukka ja Pasi Mäenpää. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
- Suomen Kylät ry:n työntekijät poistuivat kokouksesta nivelvaiheen aikataulutusta koskevan
käsittelyn ajaksi.
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14. Kansallisen yhteistyöryhmän painopiste 4: Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusosaaminen ja valmiudet -ryhmän työhön osallistuminen
Puheenjohtaja selostaa (LIITTEET 9A-B).
Esitys:
Merkitään tiedoksi Petri Rinteen selostus ja päätetään toimenpiteistä.
Päätös:
Merkittiin puheenjohtajan selostus tiedoksi. Vpj. Esa Aunola ja kehittämisjohtaja osallistuvat
puheenjohtajan ohella ko. ryhmän työhön.
15. Suomen Kylät ry:n eri hankkeiden tilannekatsaukset
Kehittämisjohtaja selostaa hankkeiden tilannetta.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus STEA-hankkeiden tilanteesta. Kummastakin
STEA-hankkeesta on juuri jätetty väliraportit rahoittajalle ja hankkeiden jatkosta käydään
keskustelut STEAn Heikki Vaiston kanssa kevään 2020 aikana.
Kehittämisjohtaja ja Juhani Nenonen kertoivat lyhyesti Töitä kaikille -hankkeen tilanteesta.
Hankkeen tulostavoitteet kuluvalle vuodelle on asetettu selvästi korkeammalle kuin aiempina
vuosina; samalla hankkeen taloudellinen resursointi on mahdollistanut kolmen työntekijän
palkkaamisen siihen.
Merkittiin tiedoksi Heli Wallsin selostus KAHVEE-verkoston osahankkeesta sekä Juhani
Nenosen selostus MASERAT -hankkeen osatoteutuksesta neljässä maakunnassa.
16. Ajankohtainen CAP-valmistelutilanne
Kuullaan puheenjohtajan ja Leader-asiamiehen selostukset ajankohtaisesta CAP-valmistelusta.
Esitys:
Merkitään tiedoksi ja käydään keskustelua selostusten pohjalta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus. Tilanne on Leader-ryhmien osalta vielä hahmottumaton; 5 %:n rahoitusosuus tiedetään, mutta euromäärää ei edelleenkään tiedetä.
Strategiaryhmän työstä Leader-asiamies kertoi, että jatkossa otettaneen vahvemmin mukaan mm.
nuoret sekä monialaiset pienet yritykset niin, että ne yritetään tuen osalta saada asemoiduiksi 5%:n
ylittävään osaan. Myös toimintarahan tarkastuskäytännöt ovat muuttumassa.
17. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat
Kyläjaoston varapuheenjohtaja Esa Aunola selostaa:
- vapaaehtoistyön kehittäminen & nettisovellus
- kyläjaoston työpaja Maaseutuparlamentissa
- kylätoiminta ja julkisten tilojen uusiokäyttö
- jaostojen yhteinen strategia-/tulevaisuuspäivä syksyllä 2020.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
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Päätös:
Merkittiin tiedoksi Esa Aunolan selostukset em. asioista, mm. kyläjaoston työpaja Maaseutuparlamentissa toteutettaneen teemalla ”Maaseudun paikkaseksikkyys ja paikallisuuden uusi merkitys”.
18. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat
Leader-asiamies ja jaoston jäsenet selostavat
- vetoomus EU-osarahoitteisen paikallisen kehittämisen vahvistamisesta Suomessa (LIITE 10)
- vaikuttaminen Leader-ryhmien haun valintakriteereihin
- toimintarahan uusi malli, yhteistapaaminen Ruokaviraston kanssa
- Leader-työn painopisteet ja toimenpiteet uudessa paikallisen kehittämisen ohjelmassa.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Leader-asiamiehen selostukset em asioista, mm. toimintarahaan tulossa olevasta
flat rate -mallista kuittitarkastelun sijaan.
Työpajat Maaseutuparlamentissa yhdistetään MDI:n ja Leader-jaoston kanssa.
19. Korttelijaoston ajankohtaiset asiat
Korttelijaoston puheenjohtaja ja jaoston jäsenet selostavat:
- maaseutu-kaupunki-yhteistyön edistäminen
- asuinalue-/korttelitoiminnan vaihtoehtoiset organisoitumismuodot: kolmas ja neljäs sektori
sekä niiden suhteet
- kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen rahoitus; Leader-rahoitusta kaupunkeihin.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi korttelijaoston pj. Pasi Mäenpään selostus maaseutu-kaupunki-yhteistyön edistämiseksi (mm. monipaikkaisuusseminaari eduskunnassa), korttelijaoston jäsenten aktiivisuuden
lisääminen sekä kolmannen ja neljännen sektorin jännitteen vähentäminen.
20. KV-jaoston ajankohtaiset asiat
Puheenjohtaja Petri Rinne selostaa:
ERPin vaikuttamismatkan Brysseliin
EU-komission "Leader in Africa" -aloite
Kiinan ensimmäisen Leader-ryhmän perustaminen Jiangxin provinssiin.
Esitys:
Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi Petri Rinteen selostus: Kim Smedslund on toiminut ERP:n viestinviejänä Brysselin suuntaan, EU-komisssion Leader in Africa -aloite on mahdollisesti laajenemassa Tansaniaan
(aiemmin ollut jo Mosambikissa), Kiinaan ollaan perustamassa 199 Leader-ryhmää.
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21. Jäsenyysasiat
Esitys:
Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista jäsenyyshakemuksista.
Päätös:
Ei saapuneita hakemuksia.
22. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen
Esitys:
Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista ansiomerkkihakemuksista.
Päätös:
Ei saapuneita hakemuksia.
23. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin
Toteutuneet:
Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 11.-12.12.2019, Tampere (Perheentupa)
Suomen Kylät ry:n työntekijäpäivät 16.-17.12.2019, Ahvenanmaa (Rinne, tiimi)
YK:n kestävän kehityksen sitoumuksen SDG11-työryhmän 1. kokous 30.1.2020, Hki, Fingo
(Perheentupa)
- Suomen Kylät ry:n ja Kotiseutuliiton neuvottelut 17.1.2020, Hki (Rinne, Perheentupa, Mäenpää)
- Maaseutuparlamentin ohjausryhmän kokous 20.1.2020, Kurikka (Rinne, Perheentupa)
- Yhteistyöneuvottelu Ikäinstituutin kanssa 29.1.2020, Hki (Perheentupa, Nenonen)
- YK:n kestävän kehityksen sitoumuksen SDG11-työryhmän 2. kokous 30.1.2020, Hki Fingo
(Perheentupa)
- MSL:n kanssa yhteisen Digitaito -hankkeen suunnittelupalaveri 31.1.2020, Hki (Yliselä, Perheentupa, Sainio)
- Viestintäsuunnittelijan paikkaa hakeneiden haastattelut 4.2 ja 13.2.2020, Hki (valintaraati)
- Kansallisen yhteistyöryhmän painopiste 4: Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusosaaminen ja
valmiudet -ryhmän kokous 5.2.2020, Hki, SM (Rinne)
- Kyläjaoston kokous 5.2.2020, Tampere (Linkoranta, Liitelä)
- Yhteistyöneuvottelu Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa 6.2.2020, Hki (Perheentupa, Sainio)
- Korttelijaoston kokous 7.2.2020, Hki (Mäenpää, Perheentupa)
- Tiimikokous 10.2.2020, Perniö (tiimi)
- Me miehet -hankkeen ohjausryhmän kokous 11.2.2020, MTK, Hki (Rinne, Sainio, Anttila,
Perheentupa)
- MANEn sihteeristön kokous 11.2.2020, Hki (Perheentupa)
- Ystävänpäivän tilaisuus kansanedustajille 14.2.2020, eduskuntatalo, Hki (Rinne, Aunola,
Walls, Perheentupa, Mäenpää, Seppälä)
- Smart shrinking- aluekehitysseminaari 25.2.2020 eduskuntatalo, Hki
- Tiimin etäkokous 2.3.2020 (tiimi)

-

-

Tulevat:
Eduskunnan kylätoimintaverkoston kokous 4.3.2020, Hki, eduskunta (Hänninen, Rinne,
Aunola ym.)
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Kansallisen yhteistyöryhmän painopiste 4: Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusosaaminen
ja valmiudet -ryhmän kokous 5.3.2020, Hki, SM
Kyläjaosto, paikallisen kehittämisen ohjelman laadintakokous 5.3.2020, Hki (Linkoranta)
Järjestöjen ESR-rahoitusseminaari 11.3.2020, Hki (Perheentupa, Sainio)
Koti Kylään -hankkeen ohjausryhmän kokous 16.3.2020, Tre (Rinne, Männistö, Tiittanen, Perheentupa)
SuomiAreenan keskustelutilaisuuden suunnittelukokous MMM:ssä 18.3.2020, Hki
Töitä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 19.3.2020, Porvoo (Nenonen, Perheentupa)
Korttelijaoston kokous 20.3.2020, Hki (Mäenpää, Rinne)
MANEn sihteeristön kokous 24.3.2020, Hki (Perheentupa, Walls)
Eduskunnan kylätoimintaverkoston miniseminaari monipaikkaisuudesta 25.3.2020, Hki, eduskuntatalo (Hänninen, Rinne, Aunola, Mäenpää, Perheentupa)
Tiimikokous 6.4.2020, Hki (tiimi)
Maaseutuparlamentin ohjausryhmän kokous 8.4.2020, Hki
Kansallisen yhteistyöryhmän painopiste 4: Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusosaaminen ja
valmiudet -ryhmän kokous 14.4.2020, Hki, SM
MANEn sihteeristön kokous 21.4.2020, Hki MMM (Perheentupa, Walls)
Korttelijaoston kokous 23.4.2020, Hki (Mäenpää, Rinne)
Suomen Kylät ry:n ja MMM:n valtionapuneuvottelu 21.4.2020, MMM, Hki (Rinne, Perheentupa, Rokka)
Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 13.-14.5.2020, Tre (Perheentupa)
Kyläasiamiesten kesätapaaminen 16.-18.6.2020, Satakunta (Ruohola)
Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti 1.-3.10.2020, Kurikka

24. Ilmoitusasiat / tiedoksi
- Suomen Kylät ry:n lausunto: Arviomuistio taksiselvityksistä lausuntokierrokselle, säädöshanke
taksilain korjaamiseksi (Esa Erkkilän vastaukset, LIITE 11).
- Maaseutupolitiikan neuvoston Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkoston (KAHVEE) lausunto koskien Valtioneuvoston asetuksen (1552/2016) muuttamista: STEA-avustusasetuksen
osittaisuudistus (STM130:00/2019) ja kannanotto STEA-avustuksiin (LIITE 12).
25. Muut esille tulevat asiat
- Suomen Paikallismediat Oy:n (86 paikallislehteä) kanssa tehdään yhteistyötä, jolla on mahdollista tavoittaa lähes mijoona lukijaa kevään 2020 aikana. Lisäksi ideoinnissa on Ulos kuplasta kilpailu.
- Toivotaan seuraavassa kokouksessa selostusta CAP-maaseuturyhmän valmistelutyön etenemisestä, erityisesti yhteisöllisten hankkeiden tulevasta rahoituskohtelusta.
26. Seuraavat hallituksen kokoukset sekä kevät- ja syyskokous
Edellisessä kokouksessa on päätetty pidettäväksi vuoden 2020 ensimmäinen hallituksen kokous
ti 3.3.2020 klo 12.00, toinen kokous ti 7.4.2020 klo 12.00 ja kolmas kokous ti 9.6.2020 klo 12.00,
neljäs kokous ti 15.9.2020 klo 12.00, viides kokous ti 3.11.2020 klo 12.00 ja kuudes kokous ti
15.12.2020 klo 12.00 Hotelli Arthurissa Helsingissä.
Suomen Kylät ry:n kevätkokous on sovittu pidettäväksi ke 29.4.2020 klo 13.00 ja syyskokous
to 26.11.2020 klo 13.00 Hotelli Arthurin auditoriossa.
Esitys:
Menetellään aiemmin sovitusti.
Päätös:
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Menetellään muutoin sovitusti, paitsi että Suomen Kylät ry:n kevätkokous siirretään pidettäväksi
aiemmin sovitun sijasta maanantaina 27.4.2020.
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(HUOM: Nyttemmin, valtioneuvoston antaman koronavirusta koskevan ohjeistuksen mukaisesti
vähintäänkin seuraava Suomen Kylät ry:n hallituksen kokous ti 7.4.2020 pidetään Teams -etäkokouksena. Tarvittaessa opastusta Teams -ohjelman käytössä antavat Suomen Kylät ry:n viestintäsuunnittelija Anssi Ketonen ja järjestösihteeri Marianne Liitelä.)
27. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.49.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri

