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1. TOIMINNAN LUONNE
Suomen Kylät ry kokoaa maamme paikalliskehittäjät yhden sateenvarjon alle. Edustamme
noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista kylien yhteenliittymää, 54
seudullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja
kaupunginosayhdistyksiä. Paikallinen kehittäminen kokoaa paikallisia voimavaroja ja
sosiaalista pääomaa toimimaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien puolesta.
Haasteena on toimintaympäristön monimuotoisuus ja laajuus suhteessa toiminnan
voimavaroihin. Kylätoiminnalla ei ole vielä riittäviä taloudellisia resursseja hoitaa
valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla paikallistoimijoiden tuki-, koulutus- ja muita
palvelutehtäviä. Tavoitteena on valtionavun nostaminen 1,5 miljoonaan euroon vuodessa,
mikä mahdollistaisi kokoaikaisten maakunnallisten kyläasiamiesten palkkauksen.
Resursseihin liittyvä haaste on toiminnan laadun ja laajuuden suuri alueellinen vaihtelu.
Tähän olemme pyrkineet vastaamaan kylätoiminnan laatutyöprosessilla.
Suomi on kylätoiminnan ja paikallisen kehittämisen uranuurtaja Euroopan tasolla. Toiminta
pohjautuu Suomen maaseutupoliittiseen järjestelmään, jonka osana Suomen Kylät ry,
Leader-ryhmät, maakunnalliset kyläyhdistykset ja yksittäiset kyläyhdistykset ovat.
Suomen Kylät ry:lle on muodostunut pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn tuloksena
toimivat
kansainväliset
yhteydet
eri
maiden
maaseutujärjestöihin
ja
kylätoimintaverkostoihin.
Vuonna 2019 toiminnassa edettiin monella osa-alueella. Suomen Kylät ry:n uusi
visuaalinen ilme ja logo vakiintuivat käyttöön myös useimmissa maakunnissa ja monissa
kyläyhdistyksissä. Suomen Kylät ry:n hanketoiminta oli laajaa ja ulottui useisiin maakuntiin.
Suomen Kylät ry:n hallitukselle valmistelevaa työtä tekevien neljän jaoston (kylä-, Leader, kortteli- ja kv-jaostot) työ terävöityi; uusimpana niistä käynnistyi korttelijaoston työ, joka
kokoaa kaupunginosatoimijat yhteen ja edistää yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä
kaupunkialueilla.
Kylätoiminnan valtionapu nousi eduskunnan myötävaikutuksella toistamiseen vuonna
2020 1,2 miljoonaan euroon. Suomen Kylät ry:n hankekanta pysyi vahvana; vuoden 2019
aikana keskusjärjestö toteutti kaikkiaan 7 eri hanketta sekä lisäksi Leader-asiamiesostopalvelutoimintaa. Avoimet Kylät -tapahtumaan 8.6.2019 osallistui noin 600 kylää ja
toista tuhatta kylä/lähikauppaa yhteistyössä Päivittäistavarakauppayhdistys ry:n kanssa.
Yhteistyötä tehtiin useiden muidenkin järjestöjen kuten Soste ry:n ja Kansalaisfoorumin
kanssa. Viime aikoina on ollut havaittavissa, että Suomen Kylät ry:stä on tullut varsin haluttu
yhteistyökumppani eri alojen toimijoiden, mm. sosiaalialan järjestöjen keskuudessa.
Suomen Kylät ry koosti omat hallitusohjelmatavoitteensa, joita saatiin osin mukaan
hallitusohjelmaan, mm. kyläkoulu- ja kyläkauppa-asioiden nousu agendalle sekä
kyläkauppatuen ja Leader-toiminnan jatko. Suomen Kylät ry osallistui verkostonsa kautta
CAP-uudistuksen (EU:n yhteinen maatalouspolitiikka, Common agricultural policy)
valmisteluun kaikkiaan 27 valmistelutyöpajassa. Myös eduskunnan kylätoimintaverkoston
työ oli aktiivista.
Suomen Kylät ry toimi myös kansainvälisellä tasolla monipuolisesti. Helmikuussa 2019
järjestettiin Euroopan Älykäs kylä -verkoston (Smart Village Network) ensimmäinen
kokoontuminen Ellivuoressa. Suomen Kylät ry toimi Euroopan maaseutuparlamentin
hankeorganisaationa ja oli mukana neljännen Maaseutuparlamentti -tapahtuman
järjestämisessä Espanjan Asturiasissa marraskuussa 2019; Suomesta oli mukana
ensimmäistä kertaa kansanedustajatason delegaatio. ELARD-yhteistyön puitteissa Kiinaan
perustettiin
ensimmäinen
Leader-ryhmä.
Myös
yhteyksiä
Ahvenanmaan
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paikallistoimijoihin vahvistettiin; Ahvenanmaa tulee jatkossa tiiviimmin valtakunnallisen
CAP-strategian piiriin kaudella 2021 – 2027.
Suomen Kylät ry:n toiminta on kattanut kertomusvuonna mm. seuraavia osa-alueita:
1. paikallisen kehittämisen valtakunnallisen yhteistyöjärjestön uudistaminen
2. kylä-, Leader- ja muun paikallistoiminnan eduntekeminen mm. Maaseutupolitiikan
neuvoston, eduskunnan kylätoimintaverkoston, CAP-strategiaryhmän ja –
valmisteluryhmien sekä kansainvälisten yhteistyöverkostojen kautta
3. ohjelmapoliittisten välineiden hyödyntäminen ja oman valtakunnallisen
kehittämisohjelman
toteuttaminen
maakunnallisten
kyläyhdistysten
ja
yhteistyökumppaneiden kanssa
4. taloudellisten voimavarojen hankkiminen (mm. valtionapu, hanketoiminta,
työllistämistoiminta, oma varainhankinta) ja tietotaidon välittäminen (mm. koulutus,
neuvonta ja muu tukitoiminta) maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leader-ryhmien
kautta paikallistason toimijoille
5. sosiaalipoliittisten, verkosto- sekä muiden hankkeiden toteuttaminen
6. julkaisutoiminta ja mielipidevaikuttaminen
7. kylien ja Leader-ryhmien koulutus-, neuvonta- ja tukitehtävät
8. juristipalvelut
9. kylä- ja paikallistoiminnan kansainvälisen verkoston työ ja sen vahvistaminen
10. ruotsinkielinen toiminta yhteistyössä SLC/Svensk Byaservicen kanssa.

2. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
2.1 Hallitus ja henkilöstö
Suomen Kylät ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kymmenen varsinaista ja
kymmenen varajäsentä (Liite 1). Hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2019
Joutsenten reitti ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne, 1. varapuheenjohtajana maakuntajohtaja
Asko Peltola Etelä-Pohjanmaan liitosta ja 2. varapuheenjohtajana kyläasiamies,
toiminnanjohtaja Esa Aunola Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:stä. Hallitus kokoontui
kertomusvuonna kuusi kertaa: 6.3., 8.4, 6.6, 16.9, 5.11. ja 10.12.2019.
Hallituksen työn tukena ovat toimineet yhdistyksen henkilöstön lisäksi jaostot ja työryhmät.
Näitä ovat kyläjaosto, Leader-jaosto, korttelijaosto ja kansainvälisten asioiden jaosto, jotka
ovat kokoontuneet säännöllisesti. Osana tätä verkostoa ovat toimineet maakunnalliset ja
seudulliset kyläasiamiehet, Leader-ryhmät, eri hankkeiden ohjaus- ja johtoryhmät, Svensk
Byaservice sekä eduskunnan kylätoimintaverkosto, jonka puheenjohtajana on toiminut
kansanedustaja Katja Hänninen.
Suomen Kylät ry:n henkilöstön määrä on pysynyt vuoden 2019 aikana vahvana johtuen
useasta kehittämishankkeesta. Suomen Kylät ry:n palveluksessa oli vuoden 2019 aikana
yhteensä 16 henkilöä, lisäksi kv-asioissa osa-aikaisesti Kim Smedslund sekä Svensk
Byaservicen puolella kaksi henkilöä. Valtionavulla keskusjärjestössä työskentelee neljä
henkilöä: kehittämisjohtaja, talouspäällikkö, viestintäpäällikkö ja järjestösihteeri.
Henkilöstön ylimpänä esimiehenä toimii Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne.
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Taulukko 1: Suomen Kylät ry:n toimihenkilöt vuonna 2019
Toimihenkilön nimi
Kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa

Työsuhde
1.2.2000 -

Toimipaikka
Karjalohja/Perniö

Talouspäällikkö Tuomas Rokka

14.4.2014 -

Perniö

Järjestösihteeri Marianne Liitelä

1.11.2012 -

Perniö

Viestintäpäällikkö Sofia Tuisku

31.7.2017 – 31.1.2020

Espoo

Leader-asiamies Heli Walls

20.3.2013 -

Uusikaupunki

Projektipäällikkö Juhani Nenonen

1.9.2012 -

Helsinki

Työvalmentaja Teemu Kotila

16.1.2017 – 31.12.2019

Helsinki

Projektipäällikkö Kimmo Sainio

1.1.2018 -

Lieto

Projektityöntekijä Pekka Anttila

1.1.2018 -

Turku

Projektipäällikkö Tuomas Männistö

25.2.2019 -

Lapua

Projektityöntekijä Maarit Tiittanen

2.7.2018 -

Huittinen

Projektipäällikkö Jari Kurjonen

1.5.2017 -

Lahti

Jätevesineuvoja Riikka Lihavainen

20.5.2019 - 27.9.2019

Etelä-Karjala

Jätevesineuvoja Hanna-Riikka Ruokolainen

21.5.2019 - 27.9.2019

Pohjois-Karjala

Viestintäharjoittelija Larissa Nevalainen

10.6.2019 - 31.8.2019

Helsinki

Projektipäällikkö Kim Smedslund

1.8.2018 – 31.1.2020

Helsinki

Lakimies Tommi Siro, juridinen neuvonta

Ostopalvelu

Turku

Ruotsinkielinen palvelu SLF / Svensk Byaservice
Ann-Sofie Backgren ja Kenneth Sundman

Kylä-, Leader- ja kvasiat

Vaasa

2.2 Yleiskokoukset
Suomen Kylät ry:n kevätkokous pidettiin 24.4.2019 Helsingissä Hotelli Arthurissa.
Kevätkokouksen avannut Suomen Kylät ry:n hallituksen puheenjohtaja, Joutsenten Reitti
ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne alusti maaseutu-kaupunki-vuorovaikutuksesta.
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Laurikainen (SPEK), sihteeriksi Tuomas
4
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Perheentupa (Suomen Kylät ry) ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jaana
Paananen (Kalakukko ry) ja Anssi Gyther (Veej´jakaja ry). Kokousedustajien valtakirjoja
esitettiin 15 kpl ja osallistujia oli yhteensä 23. Kevätkokouksessa käsiteltiin yhdistyksen
sääntömääräiset asiat, hyväksyttiin yhdistyksen vuosikertomus ja vahvistettiin tilinpäätös
vuodelta 2018 sekä päätettiin pitää jäsenmaksut vuonna 2020 edellisen vuoden tasolla.
Suomen Kylät ry:n syyskokous pidettiin 26.11.2019 Helsingissä Hotelli Arthurissa.
Kokouksen avauspuheenvuorossa Suomen Kylät ry:n hallituksen puheenjohtaja Petri
Rinne alusti aiheesta Leaderin levittäminen EU:n ulkopuolelle.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Peltola (Keskipiste-Leader ry), sihteeriksi
Marianne Liitelä (Suomen Kylät ry) ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Matti
Jaskari (Leader Yhyres ry) ja Juha Vanhapaasto (Leader Pohjois-Satakunta ry).
Kokousedustajien valtakirjoja esitettiin kaikkiaan 45 kpl ja osallistujia oli 34.
Syyskokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten valinnat ja käsiteltiin muut yhdistyksen
sääntömääräiset asiat sekä hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2020.
Uusiksi hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin kaksivuotiskaudeksi 2020 - 2021
Sami Tantarimäki (Varsinais-Suomen Kylät ry), varajäsenenä Merja Kaija (Pohjois-Savon
Kylät ry), Gunilla Wasström (Pomoväst ry), varajäsenenä Pia Poikonen (Varsin Hyvä ry),
Eliisa Vesisenaho (Pirkan Helmi ry), varajäsenenä Jaana Paananen (Kalakukko ry), Pirjo
Tulikukka (Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka), varajäsenenä Taina Väre
(Suomen Kuntaliitto), Mathias Högbacka (Aktion Österbotten rf), varajäsenenä Mari
Pennanen (Svenska Studieförbundet). Lisäksi uudeksi hallituksen varajäseneksi Seppo
Mustosen tilalle valittiin vuodeksi 2020 Sointu Kallio (Eläkeliitto).
Tilintarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin HTM Vesa Peltola ja varatilintarkastajaksi KHT
Jouni
Vanhala
sekä
toiminnantarkastajaksi
pankinjohtaja
Antti
Riutta
ja
varatoiminnantarkastajaksi Antti Huhtamäki.

3. YHDISTYKSEN VARSINAINEN TOIMINTA
3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Vuonna 2019 on kohdassa 1. mainittujen erillistoimenpiteiden lisäksi uudistettu Suomen
Kylät ry:n ja koko järjestön toimintaa sekä lisätty toiminnan tunnettuutta. Yhteiskunnallisen
vaikuttamisen aihealueita ovat olleet mm. valmisteltava CAP-uudistus, kylien turvallisuus,
maaseutu-kaupunki-vuorovaikutus, älykkäät kylät, perusasteen kouluverkon turvaaminen
ja kehittäminen sekä nuorten ja lapsiperheiden asemasta käytävä keskustelu. Teemoja on
käsitelty kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivillä, Leader-foorumeissa ja eri
neuvottelutapaamisissa, koulutuksissa, puheenjohtajan maakuntakierroksilla sekä
valtakunnallisessa paikalliskehittäjien juhlaseminaarissa Lokaalissa 23-25.8.2019
Kauhavalla.
Tavoitteidensa toteuttamiseksi Suomen Kylät ry on pitkin matkaa osallistunut
valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon ja toimenpideohjelman toteutukseen ja 6.
maaseutupoliittisen kokonaisohjelman esitysten eteenpäin viemiseen omalta osaltaan.
Suomen Kylät ry on toiminut aktiivisesti eduskunnan ja sen eri valiokuntien
(valtionapuasioissa mm. valtiovarainvaliokunta ja sen maatalousjaosto sekä maa- ja
metsätalousvaliokunta), eduskuntaryhmien, eduskunnan kylätoimintaverkoston sekä
maa- ja metsätalousministeriön suuntaan kylätoiminnan valtionavun tason
5

Vuosikertomus 2019

varmistamiseksi ja kohottamiseksi vuodelle 2020. Suomen Kylät ry on laatinut lukuisia
kannanottoja ja pyydettyjä lausuntoja maaseutua ja kyliä koskeviin uusiin lakiesityksiin
sekä laki- ja asetusmuutoksiin.
Suomen Kylät ry on Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) jäsen ja järjestön puheenjohtaja
ja Leader-asiamies toimivat neuvoston apulaispääsihteereinä. Suomen Kylät ry:n
luottamus- ja toimihenkilöt ovat osallistuneet Maaseutupolitiikan neuvoston työhön
toimimalla sen sihteeristössä sekä eri teemaverkostoissa, erityisesti Kansalaistoiminta ja
hyvinvointi- eli KAHVEE-verkostossa. Vuoden aikana Suomen Kylät ry oli mukana Suomen
maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistusta linjaavassa CAP-strategiaryhmässä sekä
CAP-maaseutu- ja –hallintomallityöryhmissä, Manner-Suomen maaseutuohjelman
seurantakomiteassa sekä useiden kehittämishankkeiden ohjausryhmissä. Lisäksi Suomen
Kylät ry oli edustettuna mm. Seurantaloasiain neuvottelukunnassa, valtioneuvoston
asettamassa Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnassa (KANE) sekä Maaseudun
Sivistysliiton hallituksessa. Kylätoiminta on osa Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VAPEPA)
verkostoa ja sillä on edustus sen keskustoimikunnassa. Suomen Kylät ry on Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) jäsen ja sillä on edustaja myös sen valtuustossa.
Euroopan tasolla suomalainen kylätoiminta ja Leader-toiminta ovat herättäneet paljon
kiinnostusta. Suomen Kylät ry on ollut mm. Euroopan älykyläverkoston (Smart Village
Network) perustajajäsenen. Aikaisemmin järjestö on toiminut aloitteentekijänä myös
eurooppalaisen yhteistyö- ja kylätoimintajärjestön European Rural Community Alliance’n
(ERCA) perustamisessa. Suomen Kylät ry on ollut aloitteellinen pohjoismaisen
kylätoimintajärjestön (HNSL) ja Leader-ryhmien eurooppalaisen järjestön (ELARD)
vahvistamisessa. Lisäksi on toteutettu yhteistyösopimusta Kiinan ja EU:n
maaseutualueiden yhteistyön avaamisesta Kiinan keskushallinnon asiantuntijavaihdosta
vastaavan SAFEAn sekä EU:n Leader-ryhmien kattojärjestön ELARDin välillä.

3.2 Kylätoiminnan valtionapu
Kylätoiminta sai ensimmäisen kerran valtionapua vuonna 2003 eduskunnan tekemällä
päätöksellä. Kuluneen vuosikymmenen alussa valtionaputaso vakiintui noin 1.100.000
euron tasolle notkahtaakseen vuosina 2015 – 2017 lähes kolmasosaan aiemmasta tasosta.
Tästä syystä Suomen Kylät ry joutui hakemaan näinä vuosina merkittävän lisäyksen
määrärahoihin eduskunnan päättämistä syksyn ns. budjetin pienkorjausrahoista, mikä
edellytti järjestöltä paljon vaikuttamistyötä puolueiden, eduskunnan valiokuntien ja
jaostojen kautta.
Vuodelle 2018 maa- ja metsätalousministeriö ministeri Jari Lepän myötävaikutuksella
palautti kylätoiminnan valtionavun 1.100.000 euron tasolle, mikä on mahdollistanut jälleen
toiminnan kohtuullisen vakauden. Tämäkään taso ei edelleenkään riitä maakunnallisten
kyläasiamiesten 100 % työajan kattamiseen; lisäksi tarvitaan hankerahoitusta. Maa- ja
metsätalousministeriö esitti myös vuoden 2019 budjettiin kylätoiminnan valtionavuksi
1.100.000 euroa. Pieni edistysaskel rahoituksen tasossa vuodelle 2019 saavutettiin
loppusyksystä 2018, kun eduskunta päätti budjetin pienkorjausten yhteydessä korottaa
valtionapua 100.000 eurolla, joten kylätoiminnan valtionapu vuodelle 2019 on 1.200.000
euroa. Suomen Kylät ry on esittänyt maa- ja metsätalousministeriölle ja eduskunnalle
pitkän ajan tavoitetasoksi 1.500.000 euron valtionapua, jolla kyettäisiin täysipäiväistämään
maamme kaikkien maakuntien kyläasiamiehet.
Sovittu valtionavun jakoperiaate Suomen Kylät ry:n ja maakunnallisten toimijoiden välillä
on jo pitkään ollut, että valtionavustuksen kasvaessa/vähentyessä 100.000 eurolla,
6
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maakunnallisten
toimijoiden
osuus
rahoituksesta
kasvaa/vähentyy
yhdellä
prosenttiyksiköllä.
Maakuntien
ja
kylätoiminnan
ruotsinkielisen
toiminnan
valtionavustuksen osuus perusrahasta eli 1.100.000 eurosta oli vuonna 2019 yhteensä
67,70% ja Suomen Kylät ry:n osuus 32,30 %. Eduskunnan myöntämä valtionavun lisäys
100.000 euroa jaettiin Suomen Kylät ry:n hallituksen päätöksen mukaisesti puoliksi
Suomen Kylät ry:n ja maakunnallisten toimijoiden kesken.
Suomen Kylät ry:n hallitus on linjannut valtionapukirjeessään maakunnallisille toimijoille
seuraavia valtionavun käyttötarkoituksia: maakunnallisen kyläasiamiehen palkkaus ja
matkakustannusten korvaukset, kyläyhdistysten rekisteröitymisen ja kyläsuunnitelmien
laadinnan
edistäminen,
maakunnallisen
kyläohjelman
laadinta/päivittäminen,
kyläyhdistysten neuvonta ja koulutus, viestintä ja lehtien julkaiseminen, omien kotisivujen
tuottaminen, yhteistyön tiivistäminen kuntien kanssa sekä kunnan ja kylien välisen
neuvottelumekanismin aikaansaaminen vuodelle 2019. Kylätoiminnan toteutuneet
tunnusluvut vuodelta 2019 esitetään liitteessä 3.
Kylätoiminnan valtionavun käytön raportointiin ja tilityksiin on annettu koulutusta ja
puhelinneuvontaa maakunnallisille kyläyhdistyksille ja niiden luottamushenkilöille,
kyläasiamiehille ja talousasioista vastaaville, samoin kylätoiminnan neuvottelupäivien ja
muiden tilaisuuksien yhteydessä.

3.3 Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelman 2014 – 2020
toteutus sekä uuden ohjelman valmistelu vuosille 2021 - 2024
Valtakunnallisessa Voimistuvat kylät - Vahvistuvat lähiyhteisöt -ohjelmassa 2014 – 2020,
jonka toteutuksessa käynnistyy vuonna 2020 viimeinen vuosi, on painotettu
paikallistoiminnan strategian kehittämistä ja konkreettisten toimenpide-ehdotusten
toteuttamista. Kylä- ja Leader-toiminnan ohella toimintamuotoina ohjelmassa ovat
mukana kaupunginosatoiminta sekä lähidemokratia. Kyseessä on järjestyksessään neljäs
valtakunnallinen paikallistoiminnan ohjelma, joka sisältää kaikkiaan 53 toimenpideehdotusta.
Eräs ohjelman keskeisimmistä linjauksista on ollut kaupunginosatoiminnan saaminen
mukaan osaksi paikallisen kehittämisen kokonaisuutta. Vuosien 2018 – 2019 vaihteessa
perustettu Suomen Kylät ry:n korttelijaosto on ollut merkittävä askel tämän tavoitteen
toteuttamiseksi.
Ohjelmaa toteutettaessa on jouduttu huomaamaan, että ohjelman laadinnan jälkeen on
tapahtunut paljon asioita, jotka eivät olleet ohjelman laadinnan aikaan nykymuodossaan
täysin ennakoitavissa, ja jotka vaikuttavat merkittävästi toimintaympäristöön ja toiminnan
sisältöihin. Tällaisia asioita ovat mm. ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon sekä sote- ja
maakuntauudistuksen eri käänteisiin liittyvät haasteet. Lisäksi hanketoiminnassa on saatu
avattua uusia mahdollisuuksia rahoituksen ja toiminnan tuotekehityksen puolella, mm.
kylätoiminnan
sosiaalipoliittiset
hankkeet
maaseutualueilla.
Vastaavasti
maaseutupoliittisen hankerahoituksen määrä on vähentynyt meneillään olevalla EUohjelmakaudella kylätoiminnalle tyypillisten yhteisöllisten hankkeiden osalta selvästi
aiemmasta. Tämä on tehnyt hanketoiminnasta aiempaa haasteellisempaa, mikä sekään ei
ollut ohjelmaa laadittaessa ennakoitavissa.
Nykyisen Paikallisen kehittämisen ohjelman aikajänne päättyy vuoden 2020 lopussa. Uutta
paikalliskehittämisen ohjelmaa vuosille 2021 – 2024 laadittaessa on päädytty siihen, että
aiempaa hieman raskassoutuista ja varsin pitkän ajanjakson kattavaa ohjelmaprosessia on
7
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nykyisessä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä viisasta keventää ja ketteröittää
lyhentämällä ohjelman aikajännettä sekä muuttamalla ohjelmaa tiiviimmäksi ja
strategisemmaksi. Toimenpide-ehdotusten määrän vähentyessä myös ohjelman
luettavuus paranee. Jatkossa paikallistoimintaa linjataan kevyemmällä, osallistavammalla
ja joustavammalla menettelyllä, jossa Suomen Kylät ry:n neljällä jaostolla on suuri eri
toimijatahojen osallisuutta lisäävä rooli.
Vuoden 2021 alusta voimaan tulevan uuden paikallisen kehittämisen ohjelman valmistelu
toteutetaan vuoden 2020 kuluessa siten, että ko. ohjelma on valmiina ja hyväksyttävissä
Suomen Kylät ry:n vuoden 2020 syyskokouksessa. Hyvän pohjan valmistelutyölle on
antanut vuoden 2019 keväällä valmistunut kylätoiminnan laatutyöprosessi ja eri
foorumeilla käydyt valmistelevat strategiakeskustelut.

3.4 Paikalliskehittäjien juhlaseminaari LOKAALI ja Vuoden Kylä 2019
Vuosittain järjestettävä paikallistoimijoiden valtakunnallinen juhlaseminaari eli LOKAALI on
vuoden merkittävin tapahtuma kylä-, Leader- ja muille paikallistoimijoille.
Juhlaseminaarissa nimetään ja palkitaan Vuoden Kylä ja kunnianmaininnan saavat kylät
sekä Kylätoiminnan tiennäyttäjät, Vuoden Maaseututoimija ja vuodesta 2012 lähtien
nimetty maaseutua julkisuudessa hyvin edustanut Vuoden Maaseutukasvo. Vuonna 2017
Valtakunnallinen
maaseutuparlamentti
korvasi
kyseisen
vuoden
LOKAALIjuhlaseminaarin, kuten tapahtuu myös vuonna 2020.
Vuoden 2019 paikalliskehittäjien juhlaseminaari LOKAALI järjestettiin 23.-25.8.2019
Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Perjantai oli työpajapäivä (noin 170 osallistujaa), lauantaina
järjestettiin retket (noin 130 osallistujaa) ja pääjuhla (noin 200 osallistujaa), jossa julkistettiin
edellä mainitut valinnat ja nimitykset. LOKAALI 2019 päättyi sunnuntaina kenttähartauteen.
Vuoden Kylä 2019 -tunnustuksen sai Luoma-Ahon kylä Alajärveltä Etelä-Pohjanmaalta.
Ensimmäisen kunniamaininnan sai Tuovilanlahden kylä Kuopiosta Pohjois-Savosta ja
toisen Sydänmaan kylä Eurajoelta Satakunnasta. Kylätoiminnan tiennäyttäjiksi nimettiin
Kyösti ja Marjatta Vatanen Kiihtelysvaarasta ja Paula Määttä Tikkalasta Jyväskylästä.
Vuoden Maaseututoimijaksi nimettiin Seija Korhonen Tervosta. Vuoden Maaseutukasvoksi
nimettiin Kuhmon kaupunginjohtajana toimiva Tytti Määttä.
Tapahtuman järjestelyistä vastasivat Eteläpohjalaiset Kylät ry ja Suomen Kylät ry yhdessä
Leader Liiverin, Leader Suupohjan, Leader Kuudestaan ja Leader Aisaparin,
Maaseutuverkoston, Etelä-Pohjanmaan Liiton, Kauhavan, Ilmajoen ja Alavuden
kaupunkien, Lappajärven ja Kuortaneen kuntien, Maaseudun Sivistysliiton,
Maanpuolustus-koulutusyhdistyksen, Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan, Valio Oy:n, Verso
Food Oy:n, Atria Oy:n, Järvilakeuden kansalaisopiston, LSK Businees Parkin, Kauhavan
Lentohotellin, Etelä-Pohjanmaan LähiTapiolan sekä Cool West Finlandin kanssa.

3.5 Avoimet Kylät
Avoimet Kylät -päivän tarkoituksena on lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja esitellä kylien
monipuolista toimintaa. Avoimet Kylät -päivä on konsepti, joka on kehitetty ja toteutettu
ensimmäisen kerran Satakunnassa kesällä 2013. Vuodesta 2015 Avoimet Kylät -päivä on
järjestetty valtakunnallisena tapahtumana aina kesäkuun toisena lauantaina.
Avoimet Kylät -tapahtumassa 8.6.2019 olivat mukana kaikki 19 maakuntaa. Tapahtumaan
8
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ilmoittautui mukaan yli 600 kylää. Kylien monipuolisten tapahtumien järjestelyistä ja
ohjelmista vastasivat kylien aktiiviset ihmiset, yhdistykset, yritykset ja muut toimijat. Päivän
järjestämisestä, tiedottamisesta ja markkinoinnista vastasivat maakunnalliset
kyläyhdistykset sekä joillakin alueilla Leader-ryhmät yhdessä Suomen Kylät ry:n kanssa.
Avoimet Kylät -tapahtumaan osallistui suuri määrä tekijöitä: kaikkien 19 maakunnan
kyläasiamiehet tai muut tapahtumasta vastaavat henkilöt sekä jokaisen Avoimet Kylät päivään osallistuneen kylän eri tapahtumia toteuttaneet toimijat. Monissa kylissä
tapahtumia olivat toteuttamassa kyläyhdistysten lisäksi muutkin alueen yhdistykset,
harrastusryhmät ja toimijat; yhteistyö ja verkostot olivat laajoja. Kylät tekivät kukin oman
näköisiänsä tapahtumia. Tarjolla oli monipuolista ohjelmaa: toritapahtumia, kiertoajeluja,
linturetkiä, lavatansseja, kisailuja, näyttelyitä, saunomista, ruokailua sekä muita
aktiviteetteja.
Kaikkien osallistuvien kylien tiedot koottiin yhteisille kotisivuille (www.avoimetkylat.fi) sekä
GoogleMaps -karttapohjalle. Tapahtumasta tiedotettiin myös Facebook-sivuilla
(www.facebook.com/AvoimetKylatOppnaByar/) ja valtakunnallisin lehdistötiedottein.
Maakunnille ja tapahtumiin osallistuville kylille tarjottiin tiedotepohjia, graafinen ohjeistus,
some-kuvia ja esittelyvideo.
Avoimet Kylät -tapahtuma teki jälleen yhteistyötä mm. tiedottamisessa
Päivittäistavarakauppa ry:n vetämän Kyläkauppapäivän kanssa, joka järjestetään niin ikään
kesäkuun toisena lauantaina. Kyläkauppapäivään osallistuneet kyläkaupat merkittiin
Avoimet Kylät -karttapohjalle.
Tapahtuman jälkeen osallistuneille kylille tehtiin kysely, jolla selvitettiin tapahtumien
järjestämiseen osallistuneiden vapaaehtoisten määrää, tapahtumien kävijämääriä,
tiedottamisen resursseja ja toiveita tuleville vuosille. Vastausten perusteella vuoden 2019
Avoimet Kylät -päivän luvuiksi saatiin 638 tapahtumaa, joissa oli lähes 9 000 vapaaehtoista,
jotka tekivät noin 56 000 vapaaehtoistyötuntia. Näissä tapahtumissa oli vapaaehtoisineen
ja vierailijoineen yhteensä noin 100 000 osallistujaa.

3.6 Koulutus-, neuvonta- ja muut tukipalvelut jäsenkunnalle
Suomen Kylät ry on tarjonnut jäsenkunnalleen neuvontaa, koulutusta ja tiedonvälitystä
kylätoiminnasta, Leader-työstä ja paikallistoiminnasta sekä esimerkkejä hyvistä
toimintatavoista. Näitä palveluja on tuotettu pääosin valtionavulla, mutta merkittäviltä osin
myös eri kehittämishankkeiden kautta. Kanavia ovat olleet mm. Töitä kaikille -hanke, Jässi
-jätevesineuvontahankkeet, Me miehet -hanke, Koti kylässä -hanke, Leaderasiamiestoiminta sekä ruotsinkielinen palvelu Svensk Byaservicen kautta. Muita välineitä
ovat olleet www.suomenkylat.fi -sivusto ja sosiaalinen media Facebook- ja Twittersivustojen kautta.
Kylätoiminnan kaksipäiväiset valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät järjestettiin
kevätkaudella 15.–16.5.2019 ja syyskaudella 11.–12.12.2019, kummatkin Tampereella. Lisäksi
Suomen Kylät ry:n kehittämisjohtaja oli mukana maakunnallisten kyläasiamiesten
kesätapaamisessa, joka järjestettiin 12.–14.6.2019 Päijät-Hämeen Asikkalassa. Muita
tapahtumia olivat Leader-tapaamiset Maaseutuverkoston järjestämien tilaisuuksien
yhteydessä ja Leader-ryhmien yhteiset kokoukset. Myös puhelinneuvonta
jäsenyhdistyksille ja paikallisille kyläyhdistyksille muodostaa merkittävän osan
keskusjärjestön tarjoamista paikallistoiminnan tukipalveluista. Henkilöstö ja erityisesti
järjestön puheenjohtaja on osallistunut alustajana ja puhujana useisiin alueellisiin
tilaisuuksiin.
9
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Paikallistoimijoiden käytössä on juridinen puhelinpalvelu, jonka kautta jäsenyhdistykset
saavat maksutonta puhelinneuvontaa mm. työnantaja-, verotus- ja sopimusoikeudellisissa
kysymyksissä. Palvelu on käyttäjille maksutonta (1 tunti/oikeustapaus) ja se on toteutettu
ostopalveluna turkulaisen Lakiasiaintoimisto Siron kanssa. Lisäksi Suomen Kylät ry:n
talouspäällikkö on opastanut maakunnallisia kyläyhdistyksiä taloushallinnossa kuten
valtioavun käyttösuunnitelmiin ja -selvityksiin sekä tilinpäätöksiin liittyvissä asioissa. Eri
hankkeiden projektityöntekijät ovat tarjonneet oman alansa neuvontaa eri toimijatahoille.
Myös vuonna 2019 järjestettiin laatutyökoulutusta maakuntatason kylätoimijoille, minkä
avulla maakuntiin valmistui laatukäsikirjoja hyvin kattavasti. Koulutusta järjestettiin
pääasiassa Suomen Kylät ry:n koulutus- ja neuvottelupäivien yhteydessä toukokuussa ja
joulukuussa 2019. Laatukäsikirjan tarkoitus on tukea ja ohjata yhdistyksen henkilökunnan
työtä sekä toimia hallituksen työkaluna toiminnan ohjaamisessa.
Suomen Kylät ry on hakemuksesta myöntänyt omasta pääomastaan likviditeettilainoja
maakunnallisille kyläyhdistyksille hankkeiden väliaikaisrahoituksen tueksi hallituksen
päätöksellä. Lainamäärä on ollut enintään 10.000 euroa/hakija ja laina-aika on yksi vuosi.
Suomen Kylät ry:llä on portaittainen
paikallistoimijoiden palkitsemiseksi.

ansiomerkkijärjestelmä

ansioituneiden

3.7 Viestintä
Ulkoinen viestintä
Ulkoisen viestinnän tavoitteena on paikallisen kehittämisen näkyvyyden lisääminen.
Toisena tavoitteena on vahvistaa Suomen Kylät ry:n tunnettuutta yhteiskunnallisena
vaikuttajana. Vuonna 2019 merkittävin yksittäinen toimi oli Suomen Kylät ry:n ja
maakunnallisten kylien visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen. Vuoden 2018 lopussa julkaistu
ilme otettiin vaiheittain käyttöön maakunnallisissa kyläyhdistyksissä vuoden aikana. Osa
yhdistyksistä halusi vielä säilyttää vanhan logonsa uuden ilmeen rinnalla, osa otti uuden
viestinnällisen ilmeen täysimääräisesti käyttöönsä.
Suomen Kylät ry:n näkyvyys kasvoi vuonna 2019 tasaisesti. Kaikkien aktiivisessa käytössä
olevien sosiaalisen median tilien (Facebook, Instagram, Twitter) seuraajamäärä kasvoi,
eniten Instagramissa nousten noin 400sta 660en. Myös kaikkien Suomen Kylät ry:n
ylläpitämien verkkosivustojen kävijämäärä kasvoi. Avoimet kylät -päivää mainostettiin
ensimmäisen kerran radiomainoksella, ja sivuston kävijämäärä kasvoi 35 % edelliseen
vuoteen verrattuna.
Vuonna 2019 järjestön suurin yksittäinen viestinnällinen panostus printtimedian puolella oli
Maaseudun Tulevaisuus Metsänomistaja -lehden välissä ilmestynyt maksullinen liitelehti,
joka julkaistiin ennen kesäkuun alun Avoimet Kylät -tapahtumaa. Kyseinen julkaisu tavoitti
yhdellä kertaa satoja tuhansia paikallisen kehittämisen eri kohderyhmiin kuuluvia lukijoita.
Tiedotejakeluun käytettiin ePressi-tiedotejakelua, jonka kautta lähetettiin 16 tiedotetta
vuonna 2019. Tiedotteiden keskimääräinen avaussuhde oli 19 %, ja tiedotteita avattiin
yhteensä 5165 kertaa. Edellisvuoden vastaava määrä oli 700 ja avausprosentti 14, mikä
tarkoittaa näkyvyyden toimittajille yli seitsenkertaistuneen verrattuna edellisvuoteen. Tätä
selittää se, että palvelu oli käytössä koko kalenterivuoden ja sen käyttöä kehitettiin vuoden
aikana aktiivisesti.
Tiedotteita lähetettiin edellisvuosien tapaan Vuoden kylän valintaan ja Avoimet kylät 10

Vuosikertomus 2019

päivään liittyen, minkä lisäksi julkaistiin mm. tiedotteita Leader-rahoituksen
vaikuttavuudesta ja lähikoulujen puolesta. Lähikouluteema näkyi myös verkkosivuilla ja
siihen liittyvät artikkelit olivat vuoden luetuimpia yhdessä Kyläillään-kilpailun kanssa.
Myös Suomen Kylät ry:n toteuttamat useat kehittämishankkeet tiedottivat kukin
toiminnastaan laajasti eri medioissa lisäten merkittävässä määrin järjestön näkyvyyttä ja
tunnettuutta.
Taulukko: Suomen Kylät ry:n ylläpitämien sivustojen kävijämäärät vuosina 2018 ja 2019
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Sisäinen viestintä
Suomen Kylät ry välitti jäsenilleen ajankohtaista tietoa paikalliskehittämisestä ja tarjosi
aiheeseen liittyvää neuvontaa ja vinkkejä. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin kuukausittain
ilmestyvässä sähköisessä uutiskirjeessä, joka ilmestyi vuonna 2019 yhdeksän kertaa.
Lisäksi ajankohtaisia uutisia välitettiin Facebook-sivulla, Twitterissä ja verkkosivuilla.
Uusille verkkosivuille luotiin yhdistystoimijoille tarkoitettu materiaalipankki, johon on
kerätty oppaita ja hyödyllisiä linkkejä paikalliskehittäjille. Leader-toimijoille tarkoitetut
materiaalit koottiin www.leadersuomi.fi -sivuston extranet-osioon.
Sisäiseen viestintään käytettiin myös Facebook-ryhmiä, jollaiset on perustettu Leaderalueviestijöille sekä maakunnallisten kyläyhdistysten työntekijöille. Henkilöstön väliseen
viestintään otettiin käyttöön Teams-ohjelma ja samalla yhteiskäyttöön tarkoitettuja
tiedostoja alettiin tallentaa OneDriveen. Teams-tiimit luotiin myös järjestön jaostoille, joskin
eri organisaatioiden välisen käytön todettiin edelleen vaativan kehittämistä.

3.8 Kansainvälinen yhteistyö
European Smart Village Network
Parisenkymmentä kylien kehittämisorganisaatiota eri EU-maista perusti kertomusvuoden
aikana Euroopan älykylien verkoston edistämään kylien älykkäitä ratkaisuja, hyvien
käytäntöjen vaihtoa ja kansainvälistä yhteistyötä. Verkoston ensimmäinen kokous
järjestettiin Suomessa 5-7.2.2019 Ellivuoressa, toinen 18-19.6.2019 Unkarissa (Bonnya).
Verkosto ja Suomen Kylät ry hakivat yhteistyössä hanketta Kansalaisten Eurooppaohjelmasta syksyllä 2019, mutta se ei saanut myönteistä rahoituspäätöstä. Yhteistyö on
kuitenkin tiivistä ja uusia hankkeita tullaan yrittämään. Lue lisää: https://www.smart11
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village-network.eu/.
European Rural Community Association (ERCA)
Eurooppalaisten kyläliikkeiden verkosto European Rural Community Association (ERCA)
perustettiin vuonna 2009. ERAn ja ERCAn yhdistymisestä päätettiin 2013 lopulla. Yhdistetyn
yhdistyksen nimeksi tuli European Rural Community Alliance (Kim Smedslund on
hallituksen jäsen). ERCA tuki neljännen Eurooppalaisen Maaseutuparlamentin järjestäjiä
(READER) tapahtumajärjestelyissä. ERCA ei ole muutoin ollut aktiivinen.
Eurooppalainen Maaseutuparlamentti (ERP) ja vaikuttaminen (Suomen Kylät ry:n
ROAD-hanke)
Suomen Kylät ry sai rahoitusta ROAD-hankkeelle 1.8.2018 - 31.1.2020 yhteensä 148.600
euroa. Hankkeen raportointivaihe päättyy 31.3.2020. Kim Smedslund vastasi hankkeen
hallinnoinnista ja tiedottaja Sofia Tuisku ERP:n nettisivujen päivittämisestä sekä sosiaalisen
median kampanjoista. Hankkeen ohjausryhmässä toimivat Petri Rinne ja Kim Smedslund.
Päätapahtumassa Espanjassa Candásissa oli 335 osallistuja 38 maasta. Lisäksi toteutettiin
kuusi teematapahtumaa, joissa osallistujamäärä vaihteli välillä 30 - 130. Suomen Kylät ry
vastasi tutkimusosiosta ja tätä koskeva tapahtuma järjestettiin yhteistyössä MUA:n kanssa
elokuussa 2020. ERP-yhteistyö jatkuu tutkimuksen puitteissa, sillä hankkeen tuloksena
perustettiin tutkijarinki, jota olisi jatkossa tarkoitus hyödyntää ja laajentaa. Tuloksena syntyi
myös julkilausumia, poliittisia papereita sekä tietoa EU:sta maaseudun asukkaille.
Tuloksista kerrottiin EU:n elimille laajalti (komissio, parlamentti, neuvosto, neuvoa-antavat
komiteat); samoin yhteistyötä lisättiin muiden instituutioiden kanssa. Lisätietoa ERP:n
sivuilta
www.europeanruralparliament.com
sekä
suomenkylat.fi/hankkeet/eurooppalainen-maaseutuparlamentti-erp/.
European LEADER Association for Rural Development (ELARD)
Leader-ryhmien yhteisen kattojärjestön ELARDin (www.elard.eu) tavoitteena on vahvistaa
LEADER-toimintatapaa Euroopassa. Suomen Kylät ry:n jäsenyyden kautta Suomen 54
Leader-ryhmää ovat ELARDin jäseniä. Suomen edustajana ELARD:n hallituksessa sekä
kevät- ja syyskokouksissa on toiminut Marjo Tolvanen Kehittämisyhdistys Sepra ry:stä.
Puheenjohtajana toimi vuonna 2019 Maria João Botelho Portugalista ja
varapuheenjohtajina Kristiina Tammets Virosta sekä Marion Eckhardt Ruotsista.
Partnership for Rural Europe (PREPARE)
PREPARE -verkosto (Kim Smedslund on hallituksen jäsen) kehittää kansalaisyhteiskuntapohjaisia maaseutuverkostoja EU-jäsenyyttä hakevissa maissa. Se on tukenut myös omien
jäsenjärjestöjänsä maaseutuverkostoja tarpeen mukaan. PREPARE rekisteröityi
yhdistykseksi vuonna 2016 ja sen kotipaikaksi tuli Belgia. Toiminta keskittyi vuonna 2019
edelleen Mustanmeren alueelle. PREPARE haki rahoitusta Black Sea -säätiöstä sekä NEDsäätiöstä kansallisten maaseutuparlamenttien kehittämiseksi Mustanmeren alueella;
rahoitusta ei saatu. Tavoitteena on kehittää PREPAREa ammattimaisemmaksi sekä tuoda
organisaatiota lähemmäs jäseniään.
Suomen Kylät oli mukana konsortiossa koskien EU-komission tarjouskilpailua, joka liittyi
älykkäiden kylien pilotti-ja kehittämistoimintaan. Konsortio voitti tarjouskilpailun vuoden
2019 lopulla. Suomen Kylät ry:llä on kansallisen asiantuntijan rooli Suomessa, lisäksi se
osallistuu konsortion ohjausryhmiin tarvittaessa.
Suomen
Kylät
ry
oli
niin
ikään
mukana
EU:n
Horizon-ohjelman
tutkimuskonsortiohankkeessa, jonka tarkoituksena on kehitellä Euroopan tason Hubia
maaseutupolitiikan edistämiseksi, mutta konsortio jäi kilpailussa toiseksi.
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Vuosikertomus 2019

Pohjoismainen yhteistyö - Hela Norden ska Leva (HNSL)
Suomen Kylät ry on perustajajäsenenä jo pitkään osallistunut pohjoismaisen
kylätoimintaorganisaation Hela Norden Ska Leva´n (HNSL) toimintaan. Vuonna 2018 HNSL
juhli 10-vuotisjuhlaa omana yhdistyksenä; sitä ennen tehtiin verkostomallista yhteistyötä
Pohjolassa. HNSL:n kevätkokous vuonna 2019 järjestettiin Kööpenhaminassa Föreningen
Nordens Förbundin (FNF) tiloissa. Tilaisuudessa keskusteltiin yhteistyöstä HNSL ja FNF:in
kanssa sekä tutustuttiin FNF:in hankkeisiin (https://www.fnfnorden.org) Syyskokous
järjestettiin Oslossa Vellenes Fellesorganisajonin tiloissa, teemana oli vapaaehtoistyö.
Tutkija Daniel Arnesen (Institutt for samfunnsforskning) oli kertomassa tutkimuksestaan.
HNSL-järjestöön ovat liittyneet viiden pohjoismaan lisäksi Ahvenanmaa vuonna 2006 ja
Färsaaret sekä Grönlanti vuonna 2012. Uusi jäsen Ahvenanmaalta 2019 on Lokalkraft
LEADER Åland, sillä entinen jäsenjärjestö Ahvenanmaalla lakkautettiin. Verkoston
puheenjohtajuus vaihtuu joka toinen vuosi. Suomella puheenjohtajuus on ollut kolme
kertaa, viimeksi vuonna 2010. Pohjoismainen kylätoimintatyö tuottaa siihen osallistuville
suoraa hyötyä ja palveluja: kokemusta, näkemystä, uusia toimintatapoja, tietoa,
yhteistyökumppaneita
sekä
monenlaista
pohjoismaiseen
toimintaympäristöön
vaikuttamista. Vuonna 2019 puheenjohtajuus oli Norjalla (Vellenes Fellesorganisasjon),
puheenjohtajana toimi Erik Sennesvik. Suomen edustaja oli Ann-Sofi Backgren,
varajäsenenä Kim Smedslund Suomen Kylät ry:n mandaatilla. Lisätietoa sivustolta
www.helanorden.se.

4. HANKETOIMINTA
Suomen Kylät ry:n suunnittelemat ja toteuttamat hankkeet muodostivat myös vuonna 2019
noin 2/3 keskusjärjestön tulorahoituksesta ja henkilöstöstä. Suomen Kylät ry toteutti
vuonna 2019 kaikkiaan seitsemää eri hanketta. Suomen Kylät ry:n useat uutta kokeilevat
toiminnot ja niiden tuotekehitys ovat pitkälti riippuvaisia eri hallinnonalojen
rahoittajatahoilta saadusta hankerahoituksesta. Osalla hankkeista rahoitus on katkolla
vuosittain, osa hankkeista on rahoittajan toimesta määritelty tietyn kestoajan mukaisiksi,
useimmiten kolmivuotisiksi. Myös jatkohankkeiden rahoitusta on haettava vuosittain.
Suomen Kylät ry:n kotimaisen hanketoiminnan suunnittelusta, hankerahoituksen
hankkimisesta ja hankkeiden toteutuksen tukitoimista päävastuun on kantanut
kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa yhdessä eri hankkeiden projektipäälliköiden
kanssa. Jatkorahoitusta haettaessa on toimittu kiinteässä yhteistyössä eri hankkeiden
vetäjiksi palkattujen projektipäälliköiden kanssa. Hankkeiden taloushallinnosta on
vastannut talouspäällikkö Tuomas Rokka yhdessä kunkin hankkeen projektipäällikön
kanssa.
Leader-asiamiestoimintaa toteutetaan kaikkien Leader-ryhmien yhteisrahoituksena
ostopalvelusopimuksella. Lsäksi Suomen Kylät ry on ollut vuonna 2019
toteuttajana/tilinpito-organisaationa kansainvälisessä ROAD-hankkeessa, josta kerrottiin
kohdassa 3.8.

4.1 Leader-asiamiestoiminta
Leader-asiamiestä työllistivät vuonna 2019 eniten neuvottelut lisäkehysvaroista,
kehystarkistustyöryhmän työ, toimintarahan uuden mallin valmistelu yhdessä
Ruokaviraston kanssa sekä loppuvuodesta uuden kauden Leader-haun kriteerien
valmisteluun vaikuttaminen. CAP27-valmisteluun vaikuttamisen keskiössä olivat Leadertyöpajat ja mm. yritystukien säilyminen Leader-ryhmien välineinä. Yritystukien puolesta
laadittiin vetoomus CAP- valmisteluun. Leader-parlamentti linjasi, että myös jatkossa koko
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Suomen tulee olla katettu Leader-ryhmillä. Monirahastoisuuteen liittyvä vaikuttaminenkin
työllisti; kevätkaudella CLLD- mallia vietiin rakennerahastovalmisteluun, samoin kalaLeaderien toimeenpanon haasteita ratkottiin.
MDI ja Ruralia-instituutti toteuttivat laajan Leader-arvioinnin MMM:n tilaamana. Leaderasiamies osallistui tiiviisti kokoontuneen ohjausryhmän työhön. Arvioinnin loppupuolella
toteutettiin työpaja, jossa verrattiin arvioinnin tuloksia ja päätelmiä ensi ohjelmakauden
hakukriteerien valmisteluun. Toimintarahan uusi malli saatiin aikaan yhdessä
Ruokaviraston kanssa alkuvuodesta. Leader-asiamies esitteli mallin CAP27hallintomallityöryhmälle, joka hyväksyi ehdotuksen. Leader-asiamies oli mukana
suunnittelemassa Leader-viestintää, josta toteutukseen eteni yritysrahoituksen
vaikuttavuuskampanja. Leader-asiamies toimi myös yhteyshenkilönä Leadervuosiraporttien tietoaineiston keräämisessä. Hän laati Leader-ryhmien puolesta
tietopyynnön Ruokavirastolle, joka toimitti yhden data-aineistokoosteen Hyrräjärjestelmästä. Tämä säästi Leader-ryhmien ja hallinnon työaikaa samalla kun aineiston
keruu tehtiin luotettavalla tavalla. Leader-asiamies toteutti Leader-ryhmille myös
ajantasaisen palkkavertailuaineiston sähköpostikyselynä.
Eri työryhmien ja jaostojen kokouksia oli aiempaa enemmän, pitkälti toistasataa. CAPvalmistelu lisäsi osaltaan työryhmien määrää.
Toiminnan haasteista suurin vuonna 2019 oli lisäkehysvarojen saaminen Leader-ryhmien
käyttöön. Varat saatiin ryhmille suunnitellusti, mikä oli merkittävä onnistuminen. Uuden
kauden kriteerien muokkaus oli vuodenvaihteessa 2019/2020 vielä kesken, mutta
prosessissa oltiin hyvin mukana vaikuttamassa. Toimintarahan uudesta mallista löydettiin
lyhyessä ajassa toimiva malli sekä yksimielisyys Ruokaviraston kanssa, mikä oli merkittävä
yhteinen saavutus. Myös vuoden 2020 aikana toiminnan painopisteinä ovat edelleen
CAP27-valmistelu ja Leader-valintakomiteatyö, siirtymäkauteen vaikuttaminen, samoin
kuin vaikuttaminen siihen, että kuluvan kauden Leader-rahoitus saadaan täysimääräisesti
hyödynnettyä. CLLD-työtä jatketaan sparraamalla kala-Leaderien tulevaa mallia em.
ryhmien toiveiden mukaiseksi sekä joustavan toteutustavan löytämiseksi paikalliseen
kehittämiseen rakennerahastoissa. Vuoden 2020 aikana tulee valmisteltavaksi myös uusi
Leader-asiamiessopimus.
Leader-asiamiehenä on toiminut Heli Walls ja Leader-tiedottajana Sofia Tuisku.

4.2 JÄSSI – puolueettoman jätevesineuvonnan järjestäminen
Suomen Kylät ry toteutti vuonna 2019 kaksi jätevesineuvontahanketta, Etelä-Karjalan
Imatran seudun Jässi-jätevesineuvontahanke, jonka toiminta-aika oli 1.5.2019 - 31.1.2020,
sekä Pohjois-Karjalan Jässi-jätevesineuvontahanke, jonka toiminta-aika oli 1.5.2019 31.1.2020. Hankkeita rahoitti ympäristöministeriö paikallisten ELY-keskusten kautta.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi avustusta Etelä-Karjalan Imatran seudun Jässihankkeelle 43.831,00 euroa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi Pohjois-Karjalan Jässihankkeelle avustusta 44.731,31 euroa. Lisäksi Juuan kunta avusti Pohjois-Karjalan hanketta
2000 eurolla.
Hankkeet tarjosivat vakituisen ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille maksutonta,
puolueetonta
ja
ajantasaista
jätevesineuvontaa.
Toimintamuotoina
olivat
kiinteistökohtainen jätevesineuvonta sekä yleisneuvonta. Hankkeet tuottivat runsaasti
ajankohtaista tietoa jätevesien käsittelystä ja käytössä olevista järjestelmistä.
Neuvontatoimintaa mainostettiin paikallismediassa sekä hankkeen omilla kotisivuilla.
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Imatran seudun hankkeen toiminta-alue sisälsi kaikki alueen seutukunnat: Imatra, Rautjärvi,
Parikkala ja Ruokolahti. Kiinteistökohtainen neuvontatarjonta kohdentui pääosin
Ruokolahden ja Parikkalan ranta-alueille. Yleisneuvontaa tarjottiin alueen suurimmissa
kesä- ja toritapahtumissa. Kauden aikana toteutettiin 246 kiinteistökohtaista
neuvontakäyntiä ja järjestettiin 8 yleisneuvontatilaisuutta. Hanke työllisti osa-aikaisen
projektipäällikön sekä yhden kesäaikaisen jätevesineuvojan.
Pohjois-Karjalan Jässi-hankkeen toiminta-alue kattoi koko maakunnan. Kiinteistökohtaista
jätevesineuvontaa kohdennettiin järjestelmällisesti neuvontakauden aikana neljän kunnan
alueelle: Nurmes, Lieksa, Juuka ja Kitee. Yleisneuvontaa annettiin kesätapahtumissa sekä
kyläasukasilloissa. Hanke työllisti osa-aikaisen projektipäällikön sekä yhden kesäaikaisen
jätevesineuvojan. Hankkeessa toteutettiin 267 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä ja
järjestettiin 17 yleisneuvontatilaisuutta. Kummatkin hankkeet tarjosivat myös etäneuvontaa
sähköpostitse ja puhelimitse.
Jätevesihankkeiden työntekijöinä toimivat projektipäällikkö Jari Kurjonen sekä Imatran
seudulla jätevesineuvoja Riikka Lihavainen ja Pohjois-Karjalan alueella jätevesineuvoja
Hanna-Riikka Ruokolainen. Kummankin hankkeen erillisiin ohjausryhmiin osallistuivat ELYkeskusten sekä kuntien edustajat. Ohjausryhmien puheenjohtajana toimi Suomen Kylät
ry:n kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa.
Jässi-jätevesineuvontahankkeita on Suomen Kylät ry:n toimesta toteutettu vuosina 20122019. Jätevesilainsäädännön siirtymäaika umpeutui 31.10.2019, joten vuosi 2019 oli
viimeinen
valtion
rahoittama
jätevesineuvontavuosi.
Tämän
myötä
Jässijätevesihankkeiden neuvontatoiminnat päättyivät vuoteen 2019.
Yhteenveto Jässi-hankkeiden kiinteistökohtaisen neuvonnan toteumasta vuosina 20122019:
Taulukko: Kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit kunnittain, Imatran seudun Jässi-hanke
2012-2019
Tarjotut
Toteutuneet Toteuma% Pyyntökäynnit Kokonaistoteuma
Imatra

137

90

66 %

2

92

Ruokolahti

1639

958

58 %

26

984

Rautjärvi

867

556

64 %

24

580

Parikkala

698

412

59 %

38

450

3341

2016

60 %

90

2106

Taulukko: Kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit kunnittain, Pohjois-Karjalan Jässi-hanke
2012-2019
Tarjotut Toteutuneet Toteuma-% Pyyntökäynnit Kokonaistoteuma
Valtimo

298

173

58 %

3

176

Nurmes

357

205

57 %

10

215

Lieksa

533

294

55 %

29

323

Juuka

654

337

52 %

20

357

Ilomantsi

194

106

55 %

4

110

Kontiolahti

208

107

51 %

11

118

Joensuu

438

225

51 %

46

271
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Polvijärvi

793

378

48 %

25

403

Outokumpu

736

374

51 %

15

389

Liperi

210

125

60 %

10

135

Rääkkylä

438

258

59 %

10

268

Tohmajärvi

650

337

52 %

10

347

Kitee

1128

674

60 %

40

714

6637

3593

54 %

233

3826

Kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä on kummankin hankkeen osalta koottu tarkat
raportit alue- sekä kuntakohtaisesti. Neuvonnan tulokset ja loppuraportit vuosilta 20122019 on luettavissa em. hankkeiden kotisivuilta, www.jatevesihanke.fi.

4.3 Työtä kaikille - paikallistoimijoiden työllisyys- ja palvelutoiminta
Suomen Kylät ry käynnisti vuoden 2019 alusta Työtä kaikille - Jobb för alla työllistämishankkeen Uudenmaan TE-toimiston rahoituksella. Hanketta tukivat Suomen
Kylät ry:n aiemmissa työllistämishankkeissa luodut hyvät verkostot ja niistä saadut
kokemukset. Hankkeessa rekrytoitiin pitkäaikaistyöttömiä ja heikossa työmarkkinaasemassa olevia sekä osatyökykyisiä TE-toimiston asiakkaita kyläavustajiksi.
Kyläyhdistykset ja muut paikallisyhdistykset toimivat kyläavustajien työnantajina ja
toteuttivat heidän työsuhteensa palkkatuella sekä työkokeiluilla. Kyläavustajan tehtävänä
on auttaa paikallisia asukkaita arjen askareissa. Samalla kyläavustaja tukee
palvelutoiminnan ohessa työnantajana olevan kyläyhdistyksen yleishyödyllistä työtä sekä
välittää hyötytietoa asukkaille mm. energiatehokkuudesta ja korjausneuvonnasta.
Kyläyhteisöjen työllisyyspoliittista toimintaa ja Kyläapu-konseptia kehitettiin hankkeessa
karttuneen kokemuksen sekä saadun palautetiedon pohjalta. Käynnistämisvuonna 2019
hankkeen toteuttamiseen vaikutti toimintaympäristön voimakas vaihtelu, jossa osatekijänä
oli kaavailtu maakuntauudistus monine liitännäisineen. Vuoden 2019 aikana aiemmat
valtion työvoimapalvelujen supistamista koskeneet suunnitelmat kääntyivät lopulta
työvoimahallinnon aseman vahvistumiseksi, mikä vahvisti paitsi TE-toimistojen palveluita,
myös niiden rahoittamia hankkeita. Suomen Kylät ry:n Töitä kaikille -hankkeen puitteissa
aloitettiin yhteistyö myös MTK:n vetämän ja vuonna 2019 alkaneen MASERAT-hankkeen
kanssa maaseudun työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisen parantamiseksi.
Kyläavustajien ja hankkeen asiakkaiden työvalmennuksessa korostui yksilöllisen
valmennuksen tarve. Työvalmennuksessa otettiin huomioon erityisesti vaikeassa
työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt eli pitkäaikaistyöttömät, nuoret, osatyökykyiset
sekä maahanmuuttajat. Työvalmennuksessa pyrittiin ohjaamaan valmennettavaa hänen
tarpeidensa mukaisiin palveluihin, mm. työkyvyn selvitykseen, mahdollisia oppimisen
häiriöitä kartoittaviin testeihin ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Kyläavustajien
jatkotyöllistymisestä ja työvalmennuksesta raportoitiin kuukausiseurannalla.
Kyseinen työllisyyspoliittinen hanke kytkeytyi hyvin Suomen Kylät ry:n ja MMM:n kanssa
yhdessä päivitettyihin valtionaputavoitteisiin, samoin sosiaalipoliittisiin hankkeisiin. Työtä
kaikille -hanke jakoi hyviä käytäntöjä muiden maakunnallisten ja paikallisten
kyläyhdistysten työllistämishankkeiden kanssa toimien kehittämisalustana niiden omille
työllisyyspoliittisille hankkeille. Työllistämistoiminta tuki muutoinkin kylä- ja
kaupunginosayhdistysten työtä paikallisyhteisöjen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.
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Hankkeen työntekijät neuvoivat työllistämisestä kiinnostuneita jäsenyhteisöjä, mikä lisäsi
paikallisyhdistysten työnantajavalmiuksia ja osin myös niiden henkilöstövoimavaroja.
Työllisyyspoliittisen hankkeen avulla autettiin paikallistasolla myös ikääntyviä asukkaita
heidän asuinpalveluissaan.
Hankkeen projektipäällikkönä toimi Juhani Nenonen ja työvalmentajana vuoden 2019
loppuun asti Teemu Kotila. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi
kehittämisjohtaja Tuomas Perheentupa. Järjestösihteeri Marianne Liitelän aiemmin
hoitama työllistämistoiminnan palkanlaskentapalvelu siirrettiin vuoden 2019 loppuun
mennessä Uudenmaan Kylät ry:n hoidettavaksi, mikä on vapauttanut järjestösihteerin
työaikaa.

4.4 Me Miehet - Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten
vertaisryhmillä
Vuoden 2018 alussa käynnistynyt STEAn Suomi 100 -avustusohjelman rahoituksella
toteutettava Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten vertaisryhmätyöllä -hanke eli Me
Miehet-hanke on toiminut vuoden 2019 lopussa kaksi vuotta. Hankkeen kokonaiskestoaika
on 3,5 vuotta ja sen kokonaisrahoitus vuosille 2017 - 2020 on yhteensä 435.000 euroa.
Hanke on osa Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa. Avustusohjelmassa on 20
osahanketta, joista viisi on suunnattu miehille.
Hankkeen kohderyhmänä ovat 30-63 -vuotiaat maaseudun ei-työssä olevat miehet sekä
työssä käyvät miehet, joiden toiminta- tai työkyky on heikentynyt. Me Miehet -hankkeessa
kehitetään ja pilotoidaan toiminta- ja työkykyä vahvistavaa sekä yksinäisyyttä vähentävää
harrastus- ja vertaisryhmätoimintaa aluksi kahdessa maakunnassa, Varsinais-Suomessa ja
Uudellamaalla. Miesryhmille etsitään ja koulutetaan vapaaehtoiset ohjaajat. Koulutus
toteutetaan yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa. Tavoitteena on perustaa 30 - 40
säännöllisesti kokoontuvaa harrastus- ja vertaisryhmää vuosien 2019 – 2020 aikana.
Osallistujan toiminta- ja työkykyä arvioidaan Työterveyslaitoksen Kykyviisari –
itsearviointimenetelmällä. Toimintavuoden aikana on todettu, että tämän kaltaiselle
miehille suunnatulle toiminnalle on selkeää tarvetta. Toisaalta on ollut haastavaa saada
kontaktia kohderyhmään kuuluviin maaseudun miehiin. Kun toimintaan mukaan
lähtemisen kynnys on saatu ylitettyä, toimintaan osallistuneet miehet ovat pitäneet
toimintaa erittäin tärkeänä. Esimerkiksi eräs toimintaan osallistuneista ohjaajista on
työttömyyden jälkeen aloittanut oman yritystoiminnan, yksi ryhmäläisistä on
työhevosryhmän innoittamana aloittanut työharjoittelun hevosalalla. Toimintavuosi on
osoittanut, että miehille tulee tarjota mahdollisuuksia harrasteryhmiin ja sitä kautta
yhteisölliseen osallisuuteen. Harrasteryhmien sisältö on liittynyt mm. luontoon,
työhevosiin, keskusteluihin, biljardiin, valokuvaukseen ja muiden uusien harrastusten
kokeilemiseen. Tarvittaessa ryhmän jäseniä ohjataan eteenpäin sosiaali- ja
työvoimahallinnon asiakkaiksi.
Hankkeen piiriin on etsitty vapaaehtoisia ohjaajia ja ryhmäläisiä yhteistyössä
kyläyhdistysten, kuntien, seurakuntien diakoniatyön ja paikallisten järjestöjen kanssa.
Koulutuksia järjestettiin kaksi; vuoden 2019 lopussa koulutettuja ohjaajia oli 14 miestä.
Hanke on saanut myös toimintavuoden 2019 aikana poikkeuksellisen runsaasti julkisuutta
mediassa. Hankkeesta on julkaistu toimintavuonna lähes 30 lehtiartikkelia alueellisissa ja
paikallisissa medioissa, artikkeleiden levikki on ollut 900 000. Hanketta on pidetty
tarpeellisena;
on
esitetty
kysymyksiä, miksi
tämän
kaltaista
toimintaa ei ole maaseudulla aloitettu jo aiemmin.
17

Vuosikertomus 2019

Toimintavuoden aikana pääpaino oli vapaaehtoisten ohjaajien hankinnassa, ryhmien
perustamisessa, yhteistyökumppaneiden hakemisessa ja hankkeen tiedottamisessa.
Hankkeen tärkeimmät viestintäkanavat olivat Facebook-sivut (Me Miehet-toiminta),
Twitter -tili ja nettisivut (www.memiehethanke.fi). Nettisivuilla on ohjaajien omat suljetut
sivut, joilla on materiaalia ryhmän perustamiseen, ohjaamiseen, ryhmäpalautteisiin ja
viestintään.
Mikäli Me miehet- hankkeen tulokset osoittautuvat kokeilualueella riittävän hyviksi ja
jatkorahoitus saadaan turvattua, toimintaa suunnitellaan laajennettavaksi muihin
maakuntiin.
Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Kimmo Sainio ja projektityöntekijänä Pekka
Anttila.

4.5 Koti kylään – maahanmuuttajien aktivointihanke
Vuoden 2018 puolivälissä käynnistyneessä STEAn rahoittamassa kolmevuotisessa
(kokonaisrahoitus 427.000 euroa) Koti Kylään - Maahanmuuttajat osallisiksi
paikallisyhteisöön -aktivointihankkeessa kehitetään maahanmuuttajia aktivoivaa toimintaa
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa.
Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat,
mikä ei kuitenkaan sulje pois vasta maahan tulleita henkilöitä, jotka asuvat
vastaanottokeskuksissa. Toisena kohderyhmänä ovat kantaväestöön kuuluvat kylien
asukkaat ja paikallisyhteisöjen jäsenet, jotka ovat vuorovaikutuksessa maahanmuuttajien
kanssa kylätoiminnan kautta.
Maahanmuuttajia aktivoidaan mukaan kylissä tehtävään vapaaehtoistoimintaan.
Toiminnan myötä maahanmuuttajat integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja saavat
kokemuksia suomalaisuudesta sekä toimivat osana yhteisöä. Toiminta parantaa
maahanmuuttajien arjen hallinnan taitoja sekä mahdollistaa uusien sosiaalisten
verkostojen syntymisen. Kyläyhteisö hyötyy toiminnasta siten, että kylä elävöityy ja
toimintaan saadaan mukaan uusien osallistujien myötä lisäkäsiä ja uusia ideoita.
Vuosi 2019 oli hankkeen toinen toimintavuosi. Helmikuussa 2019 uudeksi
projektipäälliköksi valittiin Tuomas Männistö. Hankkeen toimintaympäristön muutokset
liittyivät vastaanottokeskusten lakkauttamisiin. Etelä-Pohjanmaa/Keski-Pohjanmaa hankealueella suljettiin alueen viimeinen vastaanottokeskus ja Satakunta/Pirkanmaan
alueelta suljettiin peräti kolme vastaanottokeskusta. Keskusten sulkemisten lisäksi
havaittiin, että useat toiminnassa mukana olleet asukkaat muuttivat vuoden aikana pois
hankkeen toiminta-alueelta.
Keski-Pohjanmaan alueella toimintaa järjestettiin Kokkolassa (Kälviä ja Kokkola) sekä
Kaustisella. Toimintaa yritettiin käynnistää myös Toholammilla sekä Kokkolan Koivuhaassa
sekä Kokkolan Ullavassa ja Kannuksessa. Etelä-Pohjanmaalla toimintaa järjestettiin
Lapualla, Kauhavalla, Lappajärvellä sekä Vimpelissä. Toimintaa aloiteltiin myös Alajärvellä.
Aktivoivan toiminnan ohella järjestettiin 12 info-/koulutustilaisuutta. Kaikkiaan
toimintakertoja oli 35, joista talkooluonteisia 9. Loput 26 kertaa olivat tapahtumia ja niiden
suunnittelutilaisuuksia.
Satakunnan alueella toimintaa järjestettiin Porin Laviassa ja Noormarkussa, Eurassa,
Kankaanpäässä ja Huittisissa. Toimintaa käynnisteltiin myös Raumalla ja Honkajoella.
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Pirkanmaalla toimintaa järjestettiin Sastamalassa ja Hämeenkyrössä; myös
Punkalaitumelle on suunnitteilla tapahtumia vuodelle 2020. Aktivoivaa toimintaa
järjestettiin 47 kertaa, joiden lisäksi 11 koulutusluonteista tilaisuutta. Toimintakerroista
talkooluonteisia oli 14. Loput 33 kertaa olivat tapahtumia ja niiden suunnittelutilaisuuksia.
Koti Kylään -hanke jatkuu em. maakunnissa nykyisellä rahoituksella vuoden 2021
puoliväliin saakka.
Satakunnan ja Pirkanmaan alueella projektityöntekijänä on toiminut Maarit Tiittanen ja
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella projektipäällikkönä Tuomas Männistö. Tärkeänä
tukiverkostona ovat kohdealueiden maakunnalliset kyläyhdistykset Eteläpohjalaiset Kylät
ry, Keskipohjalaiset Kylät ry, Satakylät ry ja Sastamalan Kylät ry/Pirkan Kylät ry. Hankkeen
ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne.

4.6 Kansalaistoiminta ja hyvinvointi –verkoston (KAHVEE) osahanke
Maaseutupolitiikan neuvoston rahoittama KAHVEE-verkosto järjesti vuonna 2019 kaksi
verkostokokousta, joista toinen oli pyöreän pöydän keskustelutilaisuus valtion ja
kansalaisyhteiskunnan
välisestä
työnjaosta
maaseudun
hyvinvointipalvelujen
tuottamisessa. Maaseutupolitiikan neuvosto käynnisti uuden maaseutupoliittisen
kokonaisohjelman valmisteluun liittyen kestävän kehityksen työpajat sekä koulutuksen
maaseutunäkökulmasta. KAHVEE-verkoston oma työpaja, nimeltään Kestävä hyvinvointi,
pidettiin marraskuussa 2019.
Yhteistyötä eduskunnan kylätoimintaverkoston kanssa jatkettiin. Ennen eduskuntavaaleja
järjestetyssä
kokouksessa
käytiin
läpi
MANEn
ja
KAHVEE-verkoston
hallitusohjelmatavoitteita. Uuden kylätoimintaverkoston järjestäytymiskokous pidettiin
syyskuussa 2019. Kokouksessa kansanedustajat allekirjoittivat vetoomuksen kansallisesta
lähikouluverkkoselvityksestä
sekä
pitkäaikaistyöttömien
työllistämistoiminnan
vahvistamisesta kyläyhdistyksissä. Verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Katja
Hänninen osallistui Suomen Kylät ry:n delegaatioon Espanjassa pidetyssä Euroopan
Maaseutuparlamentissa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan edustajana.
Maaseutu- ja kaupunkipolitiikan yhteinen YPK- työryhmä kokoontui alkuvuodesta 2019
tiiviisti. KAHVEE-verkoston toimesta työryhmälle tuotettiin malleja ja näkemyksiä CLLDtoteutusvaihtoehdoista Suomessa. Lisäksi esiteltiin näiden hyviä käytäntöjä. CLLDkäsikirjaa levitettiin laajalti tiedoksi päättäjille ja asiantuntijoille. Ellivuoren CLLD2030 -leirin
työn jatkajana aloittaneen korttelijaoston toiminta käynnistyi kunnolla alkuvuodesta 2019
keskittyen aluksi CLLD-toimintatavan sisällyttämiseen maakuntaliittojen Rara -ohjelmiin.
Asiasta laadittiin vetoomus kunnille ja vetoomusta levitettiin Suomen Kylät ry:n kautta
kuntapäättäjille. Vetoomuksen tiivistelmä lähetettiin Säätytalon hallitusneuvotteluihin,
mikä
oli
osaltaan
vaikuttamassa
Leader-toiminnan
jatkumisen
turvaaviin
hallitusohjelmakirjauksiin.
KAHVEE-verkoston toimesta teetettiin myös kysely Leader-ryhmille Rara- hankkeiden
määrästä ja toimenpiteistä. Niiden yhteenveto esiteltiin YPK-työryhmälle. Korttelijaoston
edustajat kävivät tapaamassa Uudenmaan Liiton rakennerahasto-ohjelmien valmistelusta
vastaavia viranhaltijoita, jotta pääkaupunkiseudulle saataisiin ohjelmarahoitusta myös
ruohonjuuritason toimijoille.
Heli Walls ja Petri Rinne osallistuivat MDI:n Maaseudun mahdollisuudet - miniseminaariin
23.5.2019, samoin MDI:n VALUMA -hankkeen työpajoihin. VALUMA -hanke on
Valtioneuvoston tilaama työ, jonka tavoitteena on kartoittaa aluekehitystyössä uutta
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verkostomaista toimintamallia. Heli Walls toimi myös MANEn rahoittaman NAPPIS Maaseudun nuoret ja pk- yritykset ammatillisten oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Lisäksi Heli Walls ja Petri Rinne osallistuivat
MANEn ja eduskuntaryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin vaaliteemoista.
Suomen Kylät ry toteutti yhteistyössä MMM:n kanssa Älykkäät Kylät ja Leader -CAP
työpajan Oulussa. MUA-tapaamisessa ideoitiin Japanin kotiseutulahjoitus -mallin
pilotointia Suomessa. Tämän tuloksena Ruralia-instituutti jättää MANEn vuoden 2020 T&Krahoitushakuun hankehakemuksen yhteistyössä Leader-ryhmien kanssa.
Suomen Kylät ry:n viestintäpäällikkö Sofia Tuisku toimi myös KAHVEE-verkoston
tiedottajana. KAHVEE-verkoston blogeja julkaistiin MANEn nettisivuilla seuraavasti:
Ihmisen kokoista turvaa maaseudulla (Eeva Kröger Arja Jämsen), Kyläkoulua kaivaten (Petri
Rinne), Yhteisöllisyys voimavaraksi sekä maaseudulla että kaupungeissa – Viesti
maakuntiin ja ministeriöihin (Mari Kattilakoski ja Heli Walls).
KAHVEE-verkoston osahanketta toteuttivat Suomen Kylät ry:ssä osa-aikaisesti Leaderasiamies Heli Walls ja viestintäpäällikkö Sofia Tuisku sekä osin myös puheenjohtaja Petri
Rinne.

4.7 Valmistellut hankehakemukset vuodelle 2020
Vuoden 2019 aikana Suomen Kylät ry valmisteli ja jätti kotimaan rahoitushakuihin kaikkiaan
neljä hankehakemusta, lisäksi järjestö osallistui kahden rahoitushakemuksen valmisteluun
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toinen näistä oli MTK:n Maaseutupolitiikan
neuvostolle jättämä MASERAT-hankehakemus (Maaseudun työvoimapulan syyt ja
ratkaisut) ja toinen Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n nimissä Keskitien säätiölle jätetty
usean tahon yhteishakemus vuonna 2020 Kurikassa järjestettävän Valtakunnallisen
Maaseutuparlamentin rahoittamiseksi. Kummatkin saivat myönteisen rahoituspäätöksen.
Suomen Kylät ry:n omista rahoitushakemuksista yksi oli täysin uusi hankesuunnitelma, joka
jätettiin STEAlle koskien ikäihmisten kotona asumisen tukemista. Tämä ei saanut vielä
myönteistä rahoituspäätöstä, mutta hankehakemus jätetään toukokuussa 2020 hieman
edelleen kehiteltynä jälleen STEAn rahoitushakuun toukokuussa 2020. Myönteisen
rahoituspäätöksen saivat kahden STEA-hankkeen jatkorahoitushakemukset vuodelle 2020
sekä Uudenmaan TE-toimistolle jätetty Töitä kaikille -hankkeen hakemus vuodelle 2020.
Jälkimmäinen sai aiempaa suuremman rahoituksen, mikä mahdollistaa vuonna 2020
kolmen alueellisen projektityöntekijän työsuhteen työllistämishankkeessa.
Eri järjestöjen kilpailu hankerahoituksesta kiristynee entisestään, mihin vaikuttavat mm.
pian päättyvän EU-ohjelmakauden rahoitusten sitoutuminen jo tehtyihin hankepäätöksiin
sekä mahdollisesti Veikkauksen pelituotoista käyty voimakas yhteiskunnallinen
keskustelu, mikä saattaa tehdä STEAn varovaiseksi sitoutumaan uusiin hankkeisiin
aiemmassa laajuudessa. Kylätoiminnan kannalta luontaisin hankerahoituslähde eli
Maaseuturahasto ei tällä ohjelmakaudella ole rahoittanut valtakunnallisessa
hakumenettelyssä lainkaan yhteisöllisiä kehittämishankkeita, jotka olisivat kylätoiminnalle
luontaisimpia hankeaiheita. Maaseuturahaston hankerahoittajien osittainen torjuva
suhtautuminen yhteisöllisten hankkeiden rahoittamiseen ei ole näkynyt pelkästään
kylätoiminnan valtakunnallisella tasolla, vaan myös monet maakunnalliset kyläyhdistykset
ovat kokeneet saman omien kehittämishankkeidensa kanssa. Asiaan on yritetty vaikuttaa
MMM:n kanssa käydyissä neuvotteluissa ja sittemmin CAP-valmistelussa. Nykyisellä
ohjelmakaudella tilannetta ei voi enää korjata, joten uuden CAP-rahastokauden
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valmistelussa vaikuttamistoimet yhteisöllisten hankkeiden paremman rahoituskohtelun
puolesta ovat erityisen tarpeellisia.
Suomen Kylät ry on etsinyt maaseutupoliittisen hankerahoituksen korvaajaksi sekä
rahoituksensa ja tuotekehityksensä turvaamiseksi uusia hankerahoituskanavia. Rahoitusta
on haettu ja haetaan jatkossakin myös muilta hallinnonaloilta, mm. työllisyys-, ja
sosiaalipolitiikan puolelta. Uusilla rahoitusareenoilla eri alojen vakiintuneenpien järjestöjen
kanssa rahoituksesta kilpaillessaan toistaiseksi vähemmän tunnettu Suomen Kylät ry on
ollut uusia hankkeita hakiessaan lähtökohtaisesti haasteellisessa asemassa, mikä asettaa
vaatimuksia hankehakemusten laadulle ja sisällölle.
Suomen Kylät ry:n valmistelemat omat rahoitushakemukset vuonna 2019:
1) Toukokuussa 2019 Suomen Kylät ry valmisteli STEAlle hankehakemuksen liittyen
maaseudun ikäihmisten kotona asumisen tulemiseen. Hakemus sai joulukuussa 2019
STEAlta kielteisen rahoituspäätöksen.
2) Elokuussa 2019 Suomen Kylät ry valmisteli Uudenmaan TE-toimistolle Työtä kaikillerahoitushakemuksen, jolle Uudenmaan TE-toimisto myönsi vuodelle 2020 134.200 euroa.
3) Syyskuussa 2019 Suomen Kylät ry valmisteli STEAlle jatkorahoitushakemuksen Me
miehet -hankkeelle (Maaseudun miesten toimintakyky kuntoon vertaisryhmätyöllä).
Hankkeelle myönnettiin rahoitusta vuodelle 2020 130.000 euroa. Kokeilualueena on kaksi
maakuntaa.
4) Syyskuussa 2019 Suomen Kylät ry valmisteli STEAlle jatkorahoitushakemuksen Koti
kylään -hankkeelle (Maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön –aktívointihanke).
Hankkeelle myönnettiin rahoitusta vuodelle 2020 155.000 euroa. Kokeilualueena on neljä
maakuntaa.
Myös MANEn KAHVEE-verkosto, jossa Suomen Kylät on toiminnan osatoteuttajana,
saanee jatkorahoitusta vuodelle 2020.

5. DEN SVENSKSPRÅKIGA VERKSAMHETEN - RUOTSINKIELINEN
TOIMINTA
Verksamheten på svenska bedrivs inom ramen för Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf:s
arbetsteam, men är organiserad inom ramen för Svensk Byaservice (SB), som upprätthålls
av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) sedan 1.1.2019.
Den svenska verksamheten har det lokala samhället som grundtanke men Svenskfinland
som arbetsfält. Även kontakter till Åland är viktiga. För att skapa ett bättre samarbete
gällande byaverksamheten i Svenskfinland, bildas under år 2020 ett arbetsutskott
bestående av representanter från de svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna;
Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar r.f., Nylands Byar r.f. – Uudenmaan
Kylät ry, samt Aktion Österbottens byaverksamhet och SILMU:s byasektion.
Samarbetet med speciellt Förbundsarenan, de svensk- och tvåspråkiga LEADERgrupperna, samt andra landsbygdsrelaterade föreningar är också viktigt, såväl nationellt,
nordiskt som europeiskt. Den nya riktlinjen som Landsbygdspolitiska rådet antagit,
platsbaserad politik, är även en ledstjärna för Svensk Byaservice.
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Svensk Byaservice är medlem av Finlands Byars byautskott och internationella utskott.SB
utgår från de specialbehov som finns på det finlandssvenska fältet och utnyttjar de
möjligheter som de svenska organisationerna och nätverken ger.
En förändringsgrupp för Svensk Byaservice har hållit två möten under året, 8.4 och 20.5,
med finlandssvenska organisationer och samkommuner. Under mötena diskuterades SB:s
nya inriktning på verksamheten från och med 2020. Ett nytt strategipapper har tagits fram,
Svensk Byaservice 2.0 där fokus ligger på smarta byar och hållbarhetsfrågor.
IDNET (Identitetsbaserat nätverk) inom Landsbygdspolitiska rådet (MANE) fungerar som
ett projekt/nätverk under SLF sedan 1.9.2018. Temagruppen och Svensk Byaservice har
ett nära samarbete och arbetsfördelning. SB har informerat byaaktivisterna, de lokala
aktionsgrupperna och landsbygdsutvecklarna via sociala medier. Informationen sköts via
blogg, Twitter och Facebook. Svensk Byaservice blogg finns som länk på olika
organisationers webbplatser. Dessutom har SB upprätthållit hemsidan ByaNet som
uppdaterats.
Svensk Byaservice har deltagit i Finlands Byars byautskott och internationella utskott, samt
tagit del i dess tiimi-möten och i en del av Finlands Byars övriga evenemang och
utbildningar. SB har också i övrigt aktivt stött Finlands Byars internationella verksamhet
och dess nordiska samarbete. SB representerar Finlands Byar i styrelsen för Hela Norden
ska leva. SB samarbetar också aktivt med Nordregio och framförallt temagruppen för
hållbar landsbygdsutveckling. SB deltog i Finlands byars delegation till Spanien, Asturien
och den europeiska Landsbygdsriksdagen där också en föreläsning hölls om digitaliserat
entreprenörskap på landsbygden. Under året har SB även gjort översättningar från finska
till svenska åt Finlands Byar och bidragit med inlägg i Finlands Byars uutiskirje. I likhet med
de flesta regionala byaföreningarna, har även SB under året fått en ny logo, som har
samma symbol som Finlands Byars logo.
För att verifiera och förbättra den sociala påverkan och ta en lämplig roll i landskaps- och
regionreformen, samt framtidsarbetet till år 2030, förutsätts en kvalitetsprocess. Både
centralorganisationen Finlands Byar, de 19 regionala byaföreningarna och SB har uppgjort
kvalitetsmanualer. Under vintern-våren har Svensk Byaservice, kompletterat sin
kvalitetsmanual och deltagit i träffen för kvalitetsarbetet den 22.5.2019 i samband med
vårens nationella utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten. Auditeringen
hålls under våren 2020.
Den 14.1.2019 hölls ett diskussionstillfälle i Helsingfors om det svenska konceptet
Överenskommelsen som långt legat på överenskommelser på det sociala området, men
som i början av 2018 delvis förnyats. Föreläsare var Karin Bergelv, kanslichef på
Överenskommelsen.
En
artikel
skrevs
för
publicering
på
webbplatsen
maaseutupolitiikka.fi. Tillfället upptog även diskussioner om en nystart för Svensk
Byaservice i och med SLF som ny upprätthållare. En arbetsgrupp bildades för att fundera
på SB:s framtid och sammansättning (överenskommelse om SB, nätverk och
samarbetsgrupp).
Den 20.5.2019 hölls ett seminarium i Helsingfors om social innovation med Fredrik Björk,
lärare och forskare vid institutionen för Urbana Studier vid Malmö universitet. Utifrån social
innovation med fokus på landsbygdsutveckling diskuterades bl.a. strategier och satsningar
inom området ifrån olika aktörer.
Under hösten hade IDNET och Svensk Byaservice en praktikant i sex veckor. Fokus låg på
planering och förberedelser för smarta byar-satsningar.
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6. JÄSENISTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ
Suomen Kylät ry:n jäsenjärjestöjen lukumäärä vuonna 2019 oli 119. Näistä 16 on
maakunnallisia
kyläyhdistyksiä
ja
54
Leader-ryhmiä.
(Aktion
Österbotten,
Kehittämisyhdistys SILMU ry ja Päijänne Leader edustavat sekä seudullista Leadertoimintaa että maakunnallista kylätoimintaa, joten maakuntatason kylätoimijatahoja on
yhteensä 19.) Valtakunnallisia jäsenjärjestöjä oli 15 sekä kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä
sekä muita vastaavia paikallisia järjestöjä oli 27. Myös Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan,
Hämeen, Kainuun, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Satakunnan
maakuntaliitot ovat liittyneet Suomen Kylät ry:n jäseniksi, yhteensä 8 maakunnan liittoa.
Vuoden 2018 kevätkokous päätti pitää jäsenmaksut vuonna 2019 edellisen vuoden 2018
tasolla eli jäsenyhteisöittäin seuraavasti: valtakunnallisten järjestöt 500 euroa, maakuntien
liitot 300 euroa, maakunnalliset kyläyhdistykset ja Leader-ryhmät 200 euroa, kylä- ja
kaupunginosayhdistykset
ja
kuntakohtaiset
yhdistykset
50
euroa
sekä
kannattajajäsenmaksu 1. 200 euroa. Suomen Kylät ry:n itse maksamat jäsenmaksut vuonna
2019 olivat yhteensä 7.955 euroa.
Jäsenjärjestöjen, yhteistyökumppanien, kansanedustajien ja viranomaisten kanssa on
tehty yhteistyötä tiiviisti. Suomen Kylät ry on valtioneuvoston asettaman
Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) jäsen. Suomen Kylät ry:n kehittämisjohtaja ja
Leader-asiamies osallistuivat MANE:n sihteeristön ja sen teemaverkostojen työhön.
Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja ja Leader-asiamies toimivat Maaseutupolitiikan
neuvoston apulaispääsihteereinä oman toimensa ohella; puheenjohtaja Petri Rinne on
myös MANEn varsinaisissa kokouksissa Suomen Kylät ry:n edustaja.
Kylien turvallisuuden parantamiseen liittyvää kehittämistyötä on tehty mm. SPR:n vetämän
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön
(SPEK) kanssa. Suomen Kylät ry on jäsenenä mm. Maaseudun Sivistysliitossa ja sen
hallituksessa, Suomen Kotiseutuliitossa ja Seurantaloasiain neuvottelukunnassa.
Suomen Kylät ry on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Erityispalveluiden Työnantajaliittoon
kuuluvan Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan työnantajayhdistyksen jäsen.
Jäsenyyden kautta Suomen Kylät ry saa työnantajajärjestön koulutus-, neuvonta- ja
juristipalveluita.
Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa tehty koulutusyhteistyö on hyödyttänyt molempia
järjestöjä; Suomen Kylät ry, eri aluetasojen kyläyhdistykset sekä Leader-ryhmät ovat
voineet hyödyntää MSL:n kurssitukea, jolloin tietotaidon ja osaamisen tason nostamiseen
on saatu taloudellista tukea.
Yhteistyötä on tiivistetty myös muihin paikallista kehittämistä tukeviin valtakunnallisiin
järjestöihin ja alueorganisaatioihin. Merkittävä foorumi on Suomen Kylät ry:n
varapuheenjohtaja Esa Aunolan aloitteesta vuonna 2017 perustettu eduskunnan
kylätoimintaverkosto, jossa on mukana kansanedustajia useista eri puolueista ja jossa
Suomen Kylät ry on aktiivinen toimija. Suomen Kylät ry on mukana myös sosiaalialan
järjestöjen yhteistyöjärjestö SOSTE ry:n yhteistyöjäsenenä sekä Kansalaisfoorumissa.

7. YHDISTYKSEN TALOUS
Suomen Kylät ry:n varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2019 yhteensä 668.349,13
euroa. Tuotot koostuivat seuraavasti: hanketoiminnan avustustuotot 577.287,29 euroa,
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Leader-asiamies -toiminnan ostopalvelutuotot 66.426,51 euroa, muut palvelutuotot
10.688,93 euroa ja osallistumismaksut 13.946,40 euroa. Suomen Kylät ry:n varsinaisen
toiminnan kulut vuonna 2019 olivat yhteensä 1.083.152,13 euroa. Henkilöstökuluja tähän
sisältyi 709.759,04 euroa, matkakuluja 131.563,58 euroa ja muita kuluja yhteensä 241.829,51
euroa.
Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 28.690,00 euroa. Tähän sisältyi jäsenmaksutuottoja
25.000,00 euroa ja ansiomerkkien ja viirien tuottoja 3.690,00 euroa. Rahoitustoiminnan
tuotot olivat yhteensä 128,71 euroa.
Yleisavustuksiin sisältyy Suomen Kylät ry:n saama valtionavustus 1.200.000 euroa vuonna
2019, josta tuotoksi on kirjattu käytetty avustus 1.177.320,92 euroa. Käyttämätöntä avustusta
siirtyi seuraavalle vuodelle yhteensä 58.648,90 euroa. Valtionavustusta siirrettiin 20
toimintayksikölle, jokaiselle 39.735,00 euroa eli yhteensä 794.700,00 euroa.
Suomen Kylät ry:n kirjanpidollinen tasearvo oli vuonna 2019 yhteensä 594.735,34 euroa.
Taseen vastaavaa -puoli pitää sisällään mm. Osuuskunta Pro Perniön osakkuuden 5.000,00
euroa, ansiomerkkivaraston 2.100,49 euroa, LIKVI-lainasaamisia 52.000,00 euroa ja
käyttötilin rahat 316.730,24 euroa. Loppu koostuu lyhytaikaisista myyntisaamisista ja
hankkeiden siirtosaamisista sekä muista pienistä saamisista. Yhdistyksen vieras pääoma
koostuu hankkeiden, valtionavun ja palkanlaskennan jaksotuksista sekä pienistä
ostoveloista. Suomen Kylät ry:llä ei ole pitkäaikaista lainaa.
Suomen Kylät ry:n alijäämä tilikaudelta 2019 on 3.363,37 euroa, joka on katettu omasta
pääomasta. Alijäämän kattamisen jälkeen Suomen Kylät ry:n oma pääoma on yhteensä
407.954,04 euroa. Oma pääoma on syntynyt pääosaltaan Suomen Kylät ry:n aikanaan
voittaman verkostoyksikköpalvelujen ostopalvelutarjouksen tuottamasta ylijäämästä
MMM:n kaikille yrityksille avoimessa julkisessa tarjouskilpailussa.
Suhteellisen hyvästä vapaasta omasta pääomasta johtuen Suomen Kylät ry on
kohtuullisen vakavarainen. Suomen Kylät ry:n omavaraisuusaste on tilinpäätöksessä 68,6%.
Maksuvalmius on pysynyt erittäin hyvällä tasolla johtuen vahvasta kassasta. Suomen Kylät
ry:n talous on kuitenkin hyvin riippuvainen valtioavustuksen sekä hanketoiminnan
tuottamasta tulorahoituksesta.
Suomen Kylät ry:n talouspäällikkönä on toiminut Tuomas Rokka, tilintarkastajana KHT Vesa
Peltola ja toiminnantarkastajana pankinjohtaja Antti Riutta Karjalohjalta.

8. YHTEENVETO
Kylätoiminnan valtionaputilanne oli vuonna 2019 toistamiseen varsin hyvä (1,2 milj. euroa)
aiempien hankalien vuosien jälkeen. Myös hankekanta pysyi vahvana; vuoden 2019 aikana
toteutettiin kaikkiaan 7 eri hanketta. Lisäksi toteutettiin kaikkien Leader-ryhmien yhteisesti
rahoittamaa Leader-asiamies-ostopalvelusopimustoimintaa.
Järjestön toiminnallisia edistysaskelia olivat mm. laatutyöprosessin saaminen valmiiksi,
eduskunnan
kylätoimintaverkoston
vireä
toiminta,
Paikallisen
kehittämisen
valtakunnallisen ohjelman toimenpiteiden eteenpäin vieminen, Suomen Kylät ry:n sekä
maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leader-ryhmien vuorovaikutuksen tiivistyminen,
brändityön osana kylätoiminnan ja keskusjärjestön uuden viestinnällisen ilmeen
vakiintuminen, nykyaikainen www.suomenkylat.fi -sivusto, sosiaalisen median viestinnän
vahvistuminen (fb ja twitter), Avoimet Kylät -suurtapahtuman onnistuminen 8.6.2019,
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keskusjärjestön vetämien kokeiluhankkeiden toteuttaminen yhteistyössä kahdeksan
kylien maakunnallisen yhdistyksen kanssa, korttelijaoston käynnistynyt toiminta,
kansainvälinen yhteistyö sekä järjestön sisäisen keskusteluilmapiirin ja yhteistyöhengen
vahvistuminen edelleen.
Suomen Kylät ry on toiminut:
Paikallisen kehittämisen valtakunnallisena ja eurooppalaisena yhteistyöjärjestönä
Valtakunnallisella tasolla kanssakäyminen lisääntyi eduskunnan, hallinnon ja sidosryhmien
sekä kansainvälisesti eurooppalaisten yhteistyöjärjestöjen työn kautta. Vuoden 2019
aikana Suomen Kylät ry oli mukana Suomen maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistusta
valmistelevassa
CAP-strategiaryhmässä
sekä
CAP-maaseutuja
–
hallintomallityöryhmissä, Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomiteassa sekä
useiden
laajojen
kehittämishankkeiden
ohjausryhmissä,
Seurantaloasiain
neuvottelukunnassa ja Maaseudun Sivistysliiton hallituksessa.
Maakunnalliset kyläyhdistykset ovat saaneet Suomen Kylät ry:n tuki- ja koulutuspalveluja
sekä valtakunnallisten hankkeiden myötä hyviä käytäntöjä ja uutta toimintaa. Seudullisella
tasolla Suomen Kylät ry on läheisessä kanssakäymisessä kaikkien 54 Leader-ryhmien
kanssa toimien niiden yhteistyöverkostona, jota Suomen Kylät ry:n Leader-asiamies on
palvellut. Myös yhteyksiä Ahvenanmaan paikallistoimijoihin vahvistettiin; Ahvenanmaa
tulee jatkossa tiiviimmin mukaan valtakunnallisen CAP-strategian piiriin kaudella 2021 –
2027.
Yhteistyötä tehtiin useiden järjestöjen kuten Soste ry:n ja Kansalaisfoorumin kanssa. On
ollut havaittavissa, että Suomen Kylät ry:stä on tullut varsin haluttu yhteistyökumppani eri
alojen toimijoiden keskuudessa.
Kylä-, asukas- ja paikallistoiminnan tukijana ja puolestapuhujana
Suomen Kylät ry on tukenut omaehtoista paikallistoimintaa ja kansalaisten
vaikutusmahdollisuuksien laajentamista mm. koulutuksella sekä osallistumalla
Maaseutupolitiikan neuvoston toimintaan. Tärkeitä työvälineitä ovat olleet Paikallisen
kehittämisen valtakunnallinen ohjelma, maakunnalliset ja kuntakohtaiset kyläohjelmat,
Leader-ryhmien omat ohjelmat sekä kyläsuunnitelmat. Myös kaupunginosille on tarjottu
tukea Suomen Kylät ry:n Leader-asiamiehen kautta.
Kylätoiminta on osa Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VAPEPA) verkostoa ja sillä on
edustus sen keskustoimikunnassa. Suomen Kylät ry on Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestön (SPEK) jäsen ja sillä on edustajansa sen valtuustossa.
Muita yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja keskustelun ajankohtaisia aihealueita ovat olleet
mm. kylien turvallisuus, maaseutu-kaupunki-vuorovaikutus, älykkäät kylät, perusasteen
kouluverkon turvaaminen ja kehittäminen sekä nuoret ja lapsiperheet.
Avoimet Kylät -tapahtumaan 8.6.2019 osallistui noin 600 kylää ja yhteistyössä
Päivittäistavarakauppayhdistys
ry:n
kanssa
toista
tuhatta
kylä-/lähikauppaa.
Valtakunnallinen Lokaali -tapahtuma järjestettiin 23.-25.8.2019 Kauhavalla.
Kylien ja Leader-ryhmien tukijana
Suomen Kylät ry on tarjonnut maakunnallisille kyläyhdistyksille ja Leader-ryhmille
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koulutusta ja viestinnällistä tukea mm. mediatiedotteiden, uutiskirjeiden ja kotisivujen sekä
sosiaalisen median välityksellä. Maakunnalliset kyläyhdistykset ovat toimineet oman
maakuntansa kylien tukena ja yhteistyöfoorumina. Maakunnallinen kyläohjelma on
jokaisessa maakunnassa. Ruotsinkielistä toimintaa on toteutettu yhteistyössä SLF/Svensk
Byaservicen kanssa. Leader-asiamies on työskennellyt aktiivisesti mm. uuden
ohjelmakauden valmistelussa Leader-toiminnan osalta sekä edistänyt vuoropuhelua
Mavin kanssa kaikkien Leader-ryhmien hyväksi.
Kylätoiminnan voimavarojen järjestäjänä
Kylätoiminnan valtionavun taso, joka on aiempina vuosina heitellyt voimakkaasti valtion
menoleikkausten paineissa, oli vuonna 2019 MMM:n budjettiesityksessä 1.100.000 euroa,
johon eduskunta lisäsi syksyn 2018 budjetin pienkorjausten yhteydessä 100.000 euroa.
Siten vuoden 2019 taso oli tähän asti korkein 1,2 milj, euroa.
Kylätoiminnan valtionapu nousi niin ikään eduskunnan myötävaikutuksella syksyn 2019
budjetin pienkorjauksissa toistamiseen 1,2 miljoonaan euroon vuodelle 2020. Pitkän ajan
tavoitetaso on edelleen 1,5 milj. euroa, jolla kaikkien maakunnallisten kyläasiamiesten työ
saataisiin kokoaikaiseksi.
Hankkeiden käynnistäjänä
Suomen Kylät ry:n hanketoiminta on laajaa ja ulottuu useisiin maakuntiin. Hanketoiminta
muodostaa hyvin merkittävän osan kylätoiminnan rahoitusta ja tuotekehittelyä sekä
keskusjärjestössä että aluetasolla. Vuonna 2019 Suomen Kylät ry toteutti yhteensä
seitsemää hanketta: kahta STEAn rahoittamaa sosiaalipoliittista hanketta (Me miehet –
Toimintakyky kuntoon -hanke ja Koti kylään -maahanmuuttajien aktivointihanke), Työtä
kaikille -työllistämishanketta, kahta JÄSSI -jätevesineuvontahanketta, MANEn rahoittama
Kansalaistoiminta- ja hyvinvointiverkoston osahanketta (KAHVEE) ja kansainvälistä ROADhanketta sekä hankkeiden lisäksi lisäksi Leader-asiamies -ostopalvelutoimintaa.
Ohjelmallisuuden toteuttajana
Voimistuvat Kylät - Vahvistuvat lähiyhteisöt –ohjelman eli Paikallisen kehittämisen
valtakunnallisen ohjelman toteuttaminen on jatkunut vuonna 2019. Merkittävä asia
ohjelman toteuttamisessa oli mm. Suomen Kylät ry:n neljäntenä jaostona toimintansa
aloittanut korttelijaosto, joka kokoaa kaupunginosatoimijat yhteen ja edistää
yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä kaupunkialueilla.
Suomen Kylät ry on osallistunut valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon ja
toimenpideohjelman toteutukseen ja 6. maaseutupoliittisen kokonaisohjelman esitysten
eteenpäin viemiseen omalta osaltaan. Suomen Kylät ry:n luottamus- ja toimihenkilöt ovat
osallistuneet aktiivisesti Maaseutupolitiikan neuvoston työhön toimimalla sen
sihteeristössä ja eri teemaverkostoissa, erityisesti Kansalaistoiminnan ja hyvinvoinnin
KAHVEE-verkostossa yhtenä sen osatoteuttajista. Suomen Kylät ry on Maaseutupolitiikan
neuvoston (MANE) jäsen ja järjestön puheenjohtaja ja Leader-asiamies toimivat neuvoston
apulaispääsihteereinä.
Viestijänä ja mielipidevaikuttajana
Suomen Kylät ry:n uusittu visuaalinen ja viestinnällinen ilme on vakiintunut vuoden 2019
aikana keskusjärjestön ohella laajemminkin järjestössä, mm. uuden kylätoiminnan logon
käyttö on selvästi yleistynyt kylätoiminnan aluetasolla. Uutiskirjeet ovat käytössä, samoin
sosiaalisen median (facebook, instragram, twitter) kanavat reaaliaikaisen tiedottamisen
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välineinä. Leader-ryhmillä ja Suomen Kylät ry:llä on kummallakin oma nykyaikainen
brändiasunsa logoineen ja sivustoineen; www.leadersuomi.fi ja www.suomenkylat.fi.
Lisäksi julkaistiin erillinen liitelehti Maaseudun Tulevaisuus Metsänomistaja -lehden
välissä.
Suomen Kylät ry on toiminut eduskunnan, sen valiokuntien, eduskuntaryhmien,
eduskunnan kylätoimintaverkoston sekä maa- ja metsätalousministeriön suuntaan mm.
kylätoiminnan valtionapua koskevissa asioissa. Suomen Kylät ry on laatinut myös
kannanottoja ja pyydettyjä lausuntoja maaseutua ja kyliä koskeviin uusiin lakiesityksiin
sekä laki- ja asetusmuutoksiin.
Suomen Kylät ry:n hallitukselle valmistelevaa työtä tekevien neljän jaoston työ on
terävöitynyt; uusimpana niistä käynnistyi korttelijaoston työ.
Suomen Kylät ry koosti omat hallitusohjelmatavoitteensa, joita saatiin osin mukaan
hallitusohjelmaan, mm. kyläkoulu- ja kyläkauppa-asioiden nousu agendalle sekä
kyläkauppatuen ja Leader-toiminnan jatko.
Kylä- ja paikallistoiminnan kansainvälisen verkoston vahvistajana
Kylätoiminta yhdistettynä LEADER -toimintatapaan ja laajaan maaseutupolitiikkaan on
suomalaisen maaseutupolitiikan tavaramerkki. Suomi on ollut avainasemassa, kun
eurooppalaisten kyläliikkeiden ja Leader-ryhmien yhteistyötä on tiivistetty. Samalla on
autettu uusia valtakunnallisia kyläliikkeitä ja eri maiden Leader-toiminnan alkutaivalta.
Suomen Kylät ry:llä on pitkäjänteisen työn tuloksena hyvät kansainväliset yhteydet eri
maihin ja järjestöihin, puheenjohtajansa välityksellä myös Kiinan kanssa. ELARD-yhteistyön
puitteissa Kiinaan perustettiin vuonna 2019 ensimmäinen Leader-ryhmä.
Vuonna 2019 Suomen Kylät ry toimi kansainvälisellä tasolla muutoinkin monipuolisesti.
Suomen Kylät ry toimi Euroopan älykyläverkoston (Smart Village Network) ensimmäisen
kokoontumisen järjestäjänä 5.-7.2.2019 Ellivuoressa. Suomen Kylät ry toimi myös Euroopan
maaseutuparlamentin
hankeorganisaationa
ja
oli
mukana
neljännen
maaseutuparlamentti-tapahtuman järjestämisessä Espanjan Asturiasissa marraskuussa
2019.
Aikaisemmin järjestö on toiminut aloitteentekijänä eurooppalaisen yhteistyö- ja
kylätoimintajärjestön European Rural Community Alliance’n (ERCA) perustamisessa.
Suomen Kylät ry on ollut aloitteellinen pohjoismaisen kylätoimintajärjestön (HNSL) ja
Leader-ryhmien eurooppalaisen järjestön (ELARD) vahvistamisessa. Suomen Kylät ry on
myös ECOLISE-järjestön jäsen.

9. SAMMANDRAG
Läget för byaverksamhetens statsbidrag var år 2019 tämligen god (1,2 miljoner euro) efter
flera ansträngande år. Även antalet projekt var god; under år 2019 genomfördes allt som
allt 7 olika projekt. Dessutom förverkligades köptjänstavtalsverksamheten för Leaderombudsmännen, vilken har gemensamt finansierats av alla Leader-grupper.
Framstegen inom Finlands Byars verksamhet var bl.a. kvalitetsprocessen som slutfördes,
den aktiva verksamheten inom riksdagens nätverk för byaverksamhet, pådrivandet av det
lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå, intensivare växelverkan mellan Finlands Byar,
de regionala byaföreningarna och Leader-grupperna, inarbetandet av varumärket som en
del av byaverksamhetens och centralorganisationens kommunikativa framtoning, den
tidsenliga webbplatsen www.suomenkylat.fi, förbättrandet av kommunikationen med
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sociala medier (fb och twitter), den stora begivenheten Öppna Byarnas dag 8.6.2019 som
var lyckad, pilotprojekten som centralorganisationen förverkligade i samarbete med åtta
regionala byaföreningar, stadsdelsutskottets verksamhet som inleddes, internationellt
samarbete, samt organisationens inre diskussionsatmosfär och fortsättningsvis stärkandet
av samarbetsandan.
Finlands Byar rf har fungerat som:
Samarbetsorganisation för lokal utveckling på nationell och europeisk nivå
På nationell nivå ökade samverkan med riksdagen, liksom med förvaltningen och
intressenter, samt internationellt genom europeiska samarbetsorganisationer. Under år
2019 var Finlands Byar med i Finlands jordbruks- och landsbygdspolitiks beredande CAPstrategigrupp och arbetsgruppen för CAP-landsbygds- och förvaltningsmodellen, i
uppföljningskommittén för Fastlands-finlands landsbygdsprogram, i flera styrgrupper för
bredskaliga utvecklingsprojekt, i Föreningshusdelegationen och i styrelsen för
Landsbygdens Bildningsförbund.
De regionala byaföreningarna har fått service av Finlands Byar i fråga om stöd och
utbildning, samt god praxis genom nationella nätverksprojekt och ny verksamhet. På det
subregionala planet är Finlands Byar i nära samverkan med alla 54 Leader-grupper genom
att fungera som deras samarbetsnätverk, vilket Finlands Byars Leader-ombudsman har
skött. Även kontakter till Ålands lokala aktörer stärktes; i fortsättningen kommer Åland att
vara mer involverat i den nationella CAP-strategin under perioden 2021 – 2027.
Finlands Byar samarbetade med flera organisationer som Soste rf och Medborgarforum.
Det har visats sig att Finlands Byar har blivit en ganska eftertraktad samarbetspartner bland
aktörer inom olika områden.
Språkrör för bya- och invånarverksamhet samt lokal verksamhet
Finlands Byar rf har stött en på självtillit baserad och lokalt förankrad verksamhet, samt
arbetat för att utöka medborgarnas påverkningsmöjligheter, bl.a. genom utbildning, samt
genom att delta i Landsbygdspolitiska rådets verksamhet. Ett viktigt redskap har varit det
egna nationella programmet för lokal utveckling, landskapens och kommunernas
byaprogram,
Leader-gruppernas
program,
samt
byaplanerna.
Även
stadsdelsverksamheten har stötts genom Finlands Byars Leader-ombudsman.
Finlands Byar rf ingår i Frivilliga räddningstjänstens nätverk och har representation i dess
centralkommitté. Finlands Byar rf är medlem i Räddningsbranschens Centralorganisation i
Finland SPEK och har en representant i dess fullmäktige.
Andra aktuella ämnesområden beträffande samhällelig påverkan och diskussion var bl.a.
byarnas trygghet, växelverkan mellan landsbygd och stad, smarta byar, tryggandet och
utvecklingen av skolnätet på grundskolenivå, samt ungdomar och barnfamiljer.
Under evenemanget Öppna Byarnas dag 8.6.2019 deltog ca 600 byar och i samarbete med
Föreningen för Finlands Dagligvaruhandel rf över tusen by/närbutiker.
Stöder byarna och Leader-grupperna
Finlands Byar rf har erbjudit utbildning åt de regionala byaföreningarna och Leadergrupperna och kommunikativt stöd via pressmeddelanden, nyhetsbrev och webbplats,
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samt förmedling via sociala medier. Informationen har handlat om landsbygdsutveckling.
De regionala byaföreningarna har verkat som stöd och samarbetsforum för byarna inom
det egna området. Det finns ett regionalt byaprogram i varje landskap.
Den svenska verksamheten har förverkligats i samarbete med Svenska
lantbrukssällskapens förbund (SLF)/Svensk Byaservice. Inom Svensk Byaservice arbetar
kanslisekreterare Kenneth Sundman, men även specialsakkunnig Ann-Sofi Backgren
deltar till viss del i arbetet. Leader-ombudsmannen har arbetat aktivt, bl.a. i beredandet av
programperioden för Leader-verksamhetens del, samt främjat växelverkan med Mavi till
gagn för alla Leader-grupper.
Arbetar för byaverksamhetens resurser
Nivån på byaverksamhetens statsbidrag, som under tidigare år svängt kraftigt p.g.a.
statens kostnadsnedskärningar, var år 2019 i JSM:s budgetproposition 1.100.000 euro, som
riksdagen höjde med 100.000 euro i samband med små justeringar i budgeten under
hösten 2018. Sålunda var nivån 2019 den högsta hittills på 1,2 miljoner euro.
Genom parlamentariskt stöd i riksdagen höjdes byaverksamhetens statsbidrag även under
hösten 2019 i samband med små justeringar i budgeten till 1,2 miljoner euro för 2020. Målet
på lång sikt är fortfarande 1,5 miljoner euro, vilket skulle betyda heltidsarbete för alla
regionala byaombud.
Initiativtagare till projekt
Finlands Byar rf:s projektverksamhet är omfattande och sträcker sig till flera landskap.
Projektverksamheten utgör nu en betydande del av byaverksamhetens finansiering och
produktutveckling, även under kommande år, både för takorganisationen som på regional
nivå. Under år 2019 genomförde Finlands Byar rf sju projekt: två STEA-finansierade
socialpolitiska projekt, projektet Me miehet – Toimintakyky kuntoon och Koti Kylään –
aktiveringsprojekt för invandrare, sysselsättningsprojektet Jobb för alla, två projekt för
avfallsvattenrådgivning (Jässi), Landsbygdspolitiska rådets finansierade delprojekt –
temanätverket för medborgarverksamhet och välmående och internationella ROADprojektet, samt dessutom köptjänstverksamheten för Leader-ombudsmannen.
Förverkligar program
Förverkligandet av det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå, (Voimistuvat kylät –
Vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma), har fortsatt år
2019. Betydande för programmets förverkligande var bl.a. inledandet av
stadsdelutskottets verksamhet. Utskottet, som är Finlands Byars fjärde utskott, samlar
aktörer i stadsdelarna och befrämjar samhällsbaserad lokal utveckling på stadsområden.
Finlands Byar rf har deltagit i förverkligandet av statsrådets landsbygdspolitiska
redogörelse och åtgärdsprogram, samt för egen del fört vidare förslagen i det sjätte
landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Finlands Byars förtroendemän och anställda har
deltagit aktivt i Landsbygdspolitiska rådets arbete genom att verka i sekretariatet och olika
temanätverk, särskilt i temanätverket för medborgarverksamhet och välmående som en
av dess genomförare. Finlands Byar är medlem i Landsbygdspolitiska rådet och Finlands
Byars ordförande samt Leader-ombudsmannen fungerar som rådets biträdande
generalsekreterare.
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Informatör och opinionsbildare
Finlands Byar rf:s förnyade ”look”, visuellt och kommunikativt, har etablerats under år 2019,
förutom i centralorganisationen även inom organisationerna, bl.a. har den nya logon för
byaverksamheten blivit klart vanligare på byanivå. Utgivningen av nyhetsbrevet fortgår,
liksom informationen i realtid genom sociala medier (facebook, instagram, twitter). Leadergrupperna och Finlands Byar har nu båda två egna moderna varumärken med sina logon
och webbplatser; www.leadersuomi.fi och www.suomenkylat.fi.
Finlands Byar rf har aktivt arbetat för byaverksamheten, bl.a. i ärenden som berör
statsbidraget, i riksdagens utskott, bland riksdagsgrupper, i riksdagens nätverk för
byaverksamhet, samt i jord- och skogsbruksministeriet. Finlands Byar har även utarbetat
ställningstaganden och begärda utlåtanden för landsbygden och byarna som berör nya
lagförslag, samt lag- och förordningsändringar. Förberedande arbeten till Finlands Byar
rf:s styrelse från de fyra utskotten har slipats; den nyaste av dem är stadsdelsutskottet,
vars arbete har inletts.
Finlands Byar rf gjorde upp sitt eget regeringsprogrammål, av vilka en del kom med i
regeringsprogrammet, bl.a. byskol- och bybutik-ärenden kom upp på agendan, samt
bybutikstödets och Leader-verksamhetens fortsättning.
Främjar byarnas och de lokala utvecklarnas internationella nätverk
Byaverksamheten i kombination med verksamhetsformen för Leader och den breda
landsbygdspolitiken är den finländska landsbygdspolitikens varumärke. Finland har varit i
nyckelställning när den europeiska byarörelsens och Leader-gruppernas samarbete
intensifierats. Man har även gett stöd vid tillkomsten av nya nationella byarörelser och för
att få igång Leader-verksamhet i olika länder. Som ett resultat av ett långsiktigt och
målmedvetet arbete har Finlands Byar rf goda internationella kontakter till olika länder och
organisationer, genom sin ordförande även till Kina. Inom ramen för ELARD-samarbetet
grundades den första Leader-gruppen i Kina år 2019.
På internationell nivå verkade Finlands Byar år 2019 även annars gediget. Finlands Byar rf
fungerar som arrangör för den första sammankomsten för det europeiska nätverket för
smarta byar (Smart Village Network) 5-7.2.2019. Finlands Byar rf fungerar även som
europeiska Landsbygdsriksdagens projektorganisation och var med på den fjärde
Landsbygdsriksdagsevenemanget, som arrangerades i spanska Asturias i november 2019.
Tidigare har Finlands Byar verkat som initiativtagare till grundandet av den europeiska
samarbets- och byaverksamhetsorganisationen European Rural Community Alliance
(ERCA). Finlands Byar har varit proaktiv i att stärka den nordiska
byaverksamhetsorganisationen HNSL och Leader-gruppernas europeiska organisation
ELARD. Finlands Byar rf är även medlem i ECOLISE-organisationen.
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